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nr. 70 865 van 28 november 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op

27 september 2011 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 30 augustus 2011.

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 7 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 november 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. BUYTAERT, die loco advocaat V. VEREECKE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X en X, zijn volgens hun verklaringen het Rijk binnengekomen op 9 juni 2010 en hebben zich op 9

juni 2010 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers op 17 juni

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 31 januari 2011, 30 maart 2011 en

30 mei 2011.

1.3. Op 30 augustus 2011 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 30 augustus 2011 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissingen luiden als volgt:

Aangaande X:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Shiraz. In 1381 (Perzische tijdrekening;

stemt overeen met 2002 Europese tijdrekening) huwde u met R(…) R(…) E(…) (O.V 6.628.119). Samen

hebben jullie één dochter, T(…). In uw jonge jaren werd u twee keer gearresteerd wegens het drinken

van alcohol. U werd naar de rechtbank gebracht waar de rechter u vroeg of u alcohol had gedronken.

Nadat u dit ontkend had mocht u gaan. In 1387 (2008) werd u gearresteerd wegens uw contacten met

de politieke zender Channel One van Dhr. H(…). Na vijf dagen vasthouding waarin u geslagen en

bedreigd werd, werd u na het ondertekenen van een aantal belofteverklaringen en het afnemen van

vingerafdrukken, vrijgelaten. Aangezien er tijdens uw arrestatie spray in uw ogen was gespoten had u

na uw vrijlating nog steeds last van uw oog. Op een dag kwam S(…) F(…) B(…), het hoofd van de

politie van de provincie Fars, langs in uw winkel. U kende hem via de man van uw schoonzus, die een

vroegere klasgenoot van hem was. S(…) F(…) vroeg was er aan de hand was met uw oog en u vertelde

hem wat er met u gebeurd was. Jullie raakten in gesprek en begonnen te praten over de binnenlandse

politiek. U uitte uw ongenoegen over het corrupte systeem. F(…) legde u uit dat hij samenwerkte met

een groep die een gezonde maatschappij teweeg wou brengen. U toonde interesse en F(…) bracht u

een aantal brochures om te lezen. U vond de brochures heel erg interessant en u vroeg aan F(...) of u

deze mocht verspreiden. F(…) vroeg u nog wat te wachten en eerst goed na te denken. Na enige tijd

kwam F(…)F(...) terug en zei dat hij een afspraak voor u zou maken met A(...), de

hoofdverantwoordelijke voor propaganda en cultuur. U en A(...) begonnen samen te werken. Uw taak

bestond erin brochures en CD’s te brengen naar een zekere Neymet Khajie, in Boucher. Tevens had u

één persoon, H(…) A(…), als vertrouweling aangesteld. Ook aan hem gaf u CD’s en brochures om te

verspreiden. U hield telkens één brochure en CD voor uzelf. In de aanloop van de Iraanse

presidentsverkiezingen in 1388 (2009) besliste de groep waarmee u samenwerkte om propaganda te

maken voor presidentskandidaat Mir Hossein Moussavi. U plakte foto’s van Mir Hossein Moussavi in uw

winkel en u legde er brochures die u kreeg van A(...). Op de dag van de verkiezingen stemde u voor

Moussavi. Na de verkiezingen, toen bleek dat president Ahmadinajad de verkiezingen gewonnen had,

stond iedereen perplex. A(...) zei u dat er wel mensen van de groep op straat zouden komen maar dat

het beter was dat hij en u onpartijdig zouden zijn. U bleef wel CD’s en brochures overbrengen naar

Boucher. Deze keer betroffen het CD’s met onder meer beelden van Mohsen Sasgara en dhr.

Nourizadeh die hun mening gaven over de verkiezingen. Voorts maakte u groene kogelvrije vesten die u

doorgaf aan A(...). Uzelf ging niet betogen maar u maakte wel foto’s en films van de betogingen met de

bedoeling leden van de ordediensten te identificeren. U en A(...) maakten de afspraak dat jullie elkaar

dagelijks zouden bellen. Voor dat jullie zouden bellen stuurden jullie via sms een code door en na een

aantal minuten zouden jullie bellen op de GSM die jullie enkel daarvoor gebruikten. Als één van jullie

beiden niet belde dan moest de ene persoon naar de andere bellen en wachten tot 15.00u. Op

15/02/1389 (5 mei 2010) zou A(...) u bellen. Toen hij u om 15.05 uur nog niet gebeld had, belde u hem

zelf op maar hij nam niet op. Na een twintigtal minuten belde A(...) u zonder een SMS te sturen.

Aangezien A(...) niet in zijn gewone doen bleek en hij de afspraken niet had gevolgd, besefte u dat er

iets aan de hand was. U legde de telefoon neer en vertrok direct naar het huis van uw schoonvader. U

vertelde uw schoonvader wat er gebeurd was en hij raadde u aan direct te gaan onderduiken. Samen

met uw echtgenote en kind vertrok u naar de boomgaard van dhr. As(…), een vriend van uw

schoonvader. Op 25/02/1389 (15 mei 2010) belde uw schoonvader u op. Hij vertelde u dat de

autoriteiten bij u thuis waren langs geweest op zoek naar u. Er werd een huiszoeking verricht en onder

meer de brochures en CD’s werden in beslag genomen. Daarna waren de autoriteiten ook bij uw ouders

langs geweest. Uw schoonvader had, gezien de situatie, ondertussen uw reis geregeld. Op 27/02/1389

(17 mei 2010) vertrok u met de smokkelaar naar Teheran. Via Turkije kwam u naar België alwaar u op 9

juni 2010 asiel heeft aangevraagd. Na uw vertrek vernam u dat de autoriteiten bij verscheidene

familieleden en vrienden zijn langs geweest op zoek naar u. Bij u thuis werd een huiszoeking verricht.

De autoriteiten vonden hierbij brochures en CD’s betreffende de activiteiten van de groene beweging. U

zou ervan beschuldigd zijn een aanhanger te zijn van de Mudjahedin e Khalq Organisation (extreem

linkse oppositiegroepering). Na uw aankomst in België heeft u uw hart verloren aan Jezus. U bent nog

niet gedoopt maar u informeert zich momenteel omtrent de verscheidene strekkingen in het

Christendom en u leest de bijbel.

Ter staving van uw asielrelaas en/of identiteit legde u volgende documenten neer: uw

shenasnameh (geboorteboekje), de shenasnameh van uw kind, uw legerkaart, uw bedrijfsvergunning,

een getuigschrift van uw opleiding als zetelstoffeerder, een reglementering betreffende het in rekening

brengen van een opleidingsgraad en een paar uittreksels van uw facebook pagina neer.
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B. Motivering

Na een grondig onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken uit uw

administratief dossier stel ik vast dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit de informatie van de Belgische autoriteiten blijkt dat

de moeder van uw echtgenote in België verblijft en dat uw echtgenote in 2008 een visumaanvraag

indiende bij de Belgische ambassade. Tijdens het tweede gehoor op het Commissariaat-generaal werd

u gevraagd of jullie een paspoort hadden in Iran. Jullie verklaarden beiden dat jullie in 1382 (2003)

een paspoort hadden aangevraagd maar dat jullie dit paspoort verloren waren in 1387 (2008). Jullie

zouden geen nieuw paspoort hebben aangevraagd. Geen van beiden zou ooit eerder de intentie hebben

gehad naar België te komen. Daarenboven zouden jullie niet geweten hebben dat uw echtgenote haar

moeder in België verbleef. Volgens jullie verklaringen zouden jullie dit pas na jullie asielaanvraag in

België in juni 2010 te weten zijn gekomen (CGVS II p. 3-4-5; CGVS II echtgenote p 3-4-5).

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

bij het administratieve dossier werd gevoegd en waaruit blijkt dat uw echtgenote een paspoort had

verkregen in 1387 (2008) en daarmee, nadat zij uitgenodigd werd door de echtgenoot van haar moeder,

een visum heeft aangevraagd bleef u bij uw eerdere verklaringen en repliceerde u tevens dat uw

echtgenote dat waarschijnlijk voor u verzwegen had (CGVS II p. 5). Pas na lang aandringen gaf u toe

dat uw echtgenote was uitgenodigd door de echtgenoot van haar moeder met de bedoeling haar

moeder een bezoek te brengen (CGVS II p. 6).

Uw echtgenote bleef vasthouden aan haar eerdere verklaringen, zelfs na meerdere

confrontaties. Uiteindelijk wijzigde ze gedeeltelijk haar verklaringen en zei ze dat haar vader haar

gezegd had dat er iemand een uitnodiging had verstuurd en zij maar moest zeggen in de ambassade

dat ze haar moeder zou gaan bezoeken, maar dat zijzelf helemaal niet op de hoogte was van het feit dat

haar moeder hier in België was (CGVS II echtgenote p. 4-6). Het feit dat jullie beiden het bezit van een

paspoort en een eerdere visumaanvraag voor België wilden verborgen houden voor de Belgische

asielinstanties doet afbreuk aan jullie algemene geloofwaardigheid.

Bovendien dienen een aantal tegenstrijdigheden te worden opgemerkt tussen uw

opeenvolgende verklaringen en de verklaringen van uw echtgenote R(…), waardoor de

geloofwaardigheid van jullie asielrelaas verder ondermijnd wordt.

Zo verklaarde u dat u, op het moment dat u ondergedoken leefde in de boomgaard, met

niemand contact had. Enkel uw schoonvader zou u éénmaal, na 8 tot 10 dagen verblijf in de

boomgaard, één keer hebben opgebeld (CGVS II p. 2-3). Uw echtgenote daarentegen verklaarde dat

haar vader jullie opbelde de dag na jullie aankomst in de boomgaard. Haar vader zou u dikwijls gebeld

hebben en met u hebben gesproken om u de stand van zaken door te geven (CGVS II echtgenote p. 2).

Voorts verklaarde u dat uw echtgenote een beetje kledij voor haarzelf, voor jullie kind en wat kleren van

haar broer voor u meenam naar de boomgaard. U dacht eerst dat zij een jas voor u had meegenomen

van haar broer, maar u kon zich dit niet goed herinneren (CGVS II p. 12). Later in het gehoor verklaarde

u dat u dacht dat zij een broek van haar broer voor u had meegenomen (CGVS II p. 13). Uw echtgenote

daarentegen verklaarde dat zij enkel haar handtas mee nam naar de boomgaard. Zij nam geen kledij

mee aangezien ze niet dacht dat de situatie zo belangrijk was (CGVS II echtgenote p. 8).

Daarnaast is het op z’n minst merkwaardig te noemen dat uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal niet overeenstemmen met de verklaringen die u aflegde in de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal. Zo verklaarde u in deze vragenlijst dat u en A(...) de afspraak hadden elkaar

dagelijks om 13.00u te bellen. Als er niet gebeld werd wou dat zeggen dat de andere opgepakt was. U

verklaarde voorts dat u op 5/05/2010 om 13.00 uur verschillende keren heeft proberen te bellen naar

A(...) maar u geen antwoord kreeg. Daarna sloot u uw winkel en vertrok naar het huis van

uw schoonvader (vragenlijst CGVS – vraag 3 punt 5). Voor het Commissariaat-generaal verklaarde u

echter dat u en A(...) de afspraak hadden elkaar dagelijks om 13.00 uur te bellen. Als er niet gebeld

werd diende de andere persoon tot 15.00u te wachten om de andere persoon op te bellen. Op

5/05/2010, na A(...) te hebben gebeld om 13.00u wachtte u bijgevolg tot 15.00 u. Om 15.05 uur belde u

hem opnieuw op. Twintig à vijfentwintig minuten later belde A(...) u, zonder u een sms te sturen.

A(...) vroeg u waar u was en of jullie elkaar konden zien. Aangezien zijn gedrag indruiste tegen de

afspraak die jullie gemaakt hadden sloot u uw winkel en ging u naar het huis van uw schoonvader

(CGVS II p. 11). Na confrontatie met deze tegenstrijdige verklaringen repliceerde u dat het gehoor voor

de Dienst Vreemdelingenzaken heel beknopt was en zonder details (CGVS III p. 12). Dit is echter

geen aanvaardbare uitleg voor deze ernstige tegenstrijdige verklaringen.

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

uw relaas verder ondermijnen. Zo is het erg merkwaardig dat u tijdens uw eerste gehoor op de vraag

uit hoeveel personen uw groep bestond, repliceerde dat u enkel A(...) en s(…) F(...) B(…) kende terwijl u
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op de vraag aan wie u de brochures doorgaf plots antwoordde dat dit aan een zekere N(…) K(…) was,

een persoon waarvan u niet wist wat zijn precieze verantwoordelijkheden waren (CGVS I p. 12-13).

Later, tijdens uw derde gehoor, verklaarde u bovendien plots dat u ook de brochures doorgaf aan een

zekere H(…) A(…), een persoon die u aangesteld had als uw vertrouweling (CGVS III p. 5). Voorts zijn

uw verklaringen betreffende uw activiteiten voor de groep eveneens op zijn minst vreemd te noemen. Zo

verklaarde u dat uw taak bestond uit het verdelen van informatie en brochures. Omwille van de

veiligheid mocht u niet deelnemen aan de vele manifestaties en betogingen maar u diende wel

leden van de ordediensten in burger te identificeren en foto’s van hen te maken (CGVS I p. 4-5).

Gevraagd naar hoe u die personen dan wel identificeerde repliceerde u dat het duidelijk was. Leden van

de ordediensten hadden zelf camera’s in de hand en filmden. U verklaarde hierbij dat je als gewone

burger niet gemakkelijk films kon maken en diegene die films maakten maar niet in de problemen

kwamen leden van de ordediensten waren (CGVS III p. 7). Dit strookt niet met uw eerdere verklaringen

dat u, als gewone burger, zonder enig probleem kon fotograferen en filmen. Bovendien kon u geenszins

zeggen wat er uiteindelijk gebeurde met de foto’s en films die u maakte. U verklaarde weliswaar dat er

een biografie werd gemaakt van de leden van de ordediensten maar op de vraag op welke manier

iemand dan een biografie maakt op basis van een loutere foto en/of film diende u het antwoord schuldig

te blijven (CGVS III p. 7-8). Gezien het risico dat u nam door de leden van de ordediensten te filmen en

te fotograferen kan op z’n minst verwacht worden dat u meer kunt vertellen over hetgeen uiteindelijk

met het door u verzamelde materiaal gedaan werd.

Dat er aan uw verklaringen geen geloof kan worden gehecht blijkt tevens uit het feit dat u geen

enkel (begin van) bewijs van de door u ingeroepen feiten hebt aangebracht. Zo beschikt u over geen

enkel document (convocatie, gerechtelijk stuk, informatie van de rechtbank) of stuk (foto, filmafdruk) dat

de door u aangehaalde problemen enigszins kan staven (CGVS II p. 3). Daarenboven legde u

bijzonder vage verklaringen af omtrent uw juridische situatie. Zo weet u niet of er een gerechtelijke

procedure werd opgestart noch waarvan u concreet beschuldigd wordt. U kon enkel zeggen dat de

ordediensten aan uw familie en kennissen lieten weten dat u een actief lid van MKO (Mudjahedin e

Khalq Organisation – extreem linkse oppositiegroepering) zou zijn. U heeft evenmin enig idee of u reeds

veroordeeld bent bij verstek. Gevraagd of uw familie dan al een advocaat heeft geraadpleegd ontkende

u en zei u dat de ordediensten recentelijk nog waren binnengevallen bij uw familieleden en de

familieleden van uw echtgenote om jullie te zoeken en te arresteren. U kon echter niet zeggen hoeveel

personen waren binnengevallen noch wanneer ze precies bij welke familieleden zijn langs geweest. U

wist evenmin of het telkens dezelfde personen waren die langskwamen. U verklaarde weliswaar dat er

een huiszoeking werd verricht maar u wist niet of de ordediensten dan wel in het bezit waren van een

huiszoekingsbevel (CGVS III p. 9-10-11).

Ook uw gebrek aan interesse in het lot van A(...) doet vragen rijzen omtrent uw geloofwaardigheid.

Zo heeft u geen enkel nieuws over waar A(...) momenteel verblijft noch in welke situatie hij

verkeert (CGVS II p. 13; CGVS III p. 9). U verklaarde weliswaar dat uw vader naar de winkel van A(...)

was gegaan en dat zijn winkel gesloten was. Toen u gevraagd werd of zijn winkel dan verzegeld was,

diende u het antwoord schuldig te blijven. Meer nog, u verklaarde dat u dit niet gevraagd heeft aan uw

vader (CGVS II p. 14). Niet alleen omtrent A(...) kon u bijster weinig informatie verschaffen, ook omtrent

het lot van N(…) K(…) kon u niets vertellen. U verklaarde dat u geen nieuws hebt over hem, dat u

enkel nieuws over hem zou kunnen bekomen via A(...) maar dat u A(...) ook niet kunt vinden (CGVS III

p. 6).

Dat u niet over bovenstaande informatie beschikt, hoewel het hier om elementen gaat die integraal

deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding

die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald

in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Overigens kan van een asielzoeker

redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, i.e. de vastgestelde discrepanties en eigenaardigheden

en daarenboven uw totaal gebrek aan informatie over de problemen van uw lotgenoten zet dan ook

de geloofwaardigheid van uw beweerde asielmotieven fundamenteel op de helling. Wat betreft het feit

dat u op uw Facebookaccount allerhande informatie plaats die gericht is tegen de Islamitische republiek

Iran en tegen de Islam – hetgeen u staafde met meerdere uittreksels van uw Facebookpagina - dient te

worden opgemerkt dat u op Facebook niet opereert onder uw eigen naam maar onder het pseudoniem

A(…) S(…) (CGVS III p. 11-14). Hier kan nog aan toegevoegd worden dat mbt uw interesse voor het

christendom eerst en vooral moet worden vastgesteld dat u zelf verklaarde niet gedoopt te zijn. U

verklaarde zelfs nog niet te weten tot welke strekking u zich zal laten bekeren. U gaat ook niet naar de

kerk (CGVS,I p. 10). Volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt een

loutere interesse in het christendom niet zonder meer aanleiding te geven tot negatieve belangstelling
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van de Iraanse autoriteiten. Uit deze informatie blijkt immers dat moslims in theorie interesse kunnen

tonen in het christendom, christelijke kerken bezoeken en bijbelonderricht krijgen.

De overige door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen.

Uw shenasnameh (geboorteboekje), de shenasnameh van uw kind en uw legerkaart tonen uw identiteit

en afkomst aan waar hier niet aan wordt getwijfeld. Uw bedrijfsvergunning, een getuigschrift van

uw opleiding als zetelstoffeerder en een reglementering betreffende het in rekening brengen van

een opleidingsgraad tonen uw opleidingen en beroepsactiviteiten aan, die in deze beslissing evenmin

ter discussie staan.

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. 4 “

Aangaande ROOIENTAN ESFAHARI Razieh:

A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Shiraz. In 1380 (Perzische tijdrekening;

stemt overeen met 2001 Europese tijdrekening) huwde u met A(…) S(…) (O.V 6.628.119). Samen

hebben jullie één dochter, T(…). In 1387 (2008) werd uw echtgenoot gearresteerd omwille van zijn

contacten met een politieke zender. Na vier dagen vasthouding werd hij vrijgelaten. In hetzelfde jaar

voelde u zich psychisch niet goed. Uw vader stelde u voor om naar België op bezoek te gaan bij een

vriend van hem die u een uitnodiging had gestuurd. Uw visumaanvraag werd niet goedgekeurd en u

bleef in Iran. U werkte er als architect bij uw vader. Op een gegeven ogenblik kwam uw echtgenoot

langs op uw werkplaats. Hij en uw vader gingen naar de slaapkamer om te praten. Uw vader zei u dat er

een paar problemen waren ontstaan en het beter was dat jullie even weg zouden gaan. Later kwam u te

weten dat uw echtgenoot politieke activiteiten had. Samen gingen jullie naar de boomgaard van een

vriend van uw vader. Uw vader belde vaak naar uw echtgenoot om hem op de hoogte te houden van de

situatie. Toen bleek dat de autoriteiten bij jullie familieleden langskwamen op zoek naar uw echtgenoot

besloten jullie het land te verlaten. Via Turkije kwam u naar België alwaar u op 9 juni 2010 asiel heeft

aangevraagd. Na uw aankomst in België kwam u te weten dat de vriend van uw vader die u een

visumaanvraag had gestuurd, eigenlijk uw stiefvader was en hij sinds 2000 in België woont met uw

moeder.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw shenasnameh

(geboorteboekje), uw masterdiploma in de richting architectuur en uw getuigschrift dames couture.

B. Motivering

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

motieven die terzake door uw echtgenoot A(…) S(…) (O.V 6.628.119) 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:

"Na een grondig onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken uit uw

administratief dossier stel ik vast dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit de informatie van de Belgische autoriteiten blijkt dat

de moeder van uw echtgenote in België verblijft en dat uw echtgenote in 2008 een visumaanvraag

indiende bij de Belgische ambassade. Tijdens het tweede gehoor op het Commissariaat-generaal werd

u gevraagd of jullie een paspoort hadden in Iran. Jullie verklaarden beiden dat jullie in 1382 (2003)

een paspoort hadden aangevraagd maar dat jullie dit paspoort verloren waren in 1387 (2008). Jullie

zouden geen nieuw paspoort hebben aangevraagd. Geen van beiden zou ooit eerder de intentie hebben

gehad naar België te komen. Daarenboven zouden jullie niet geweten hebben dat uw echtgenote haar

moeder in België verbleef. Volgens jullie verklaringen zouden jullie dit pas na jullie asielaanvraag in

België in juni 2010 te weten zijn gekomen (CGVS II p. 3-4-5; CGVS II echtgenote p 3-4-5).

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

bij het administratieve dossier werd gevoegd en waaruit blijkt dat uw echtgenote een paspoort had

verkregen in 1387 (2008) en daarmee, nadat zij uitgenodigd werd door de echtgenoot van haar moeder,

een visum heeft aangevraagd bleef u bij uw eerdere verklaringen en repliceerde u tevens dat uw

echtgenote dat waarschijnlijk voor u verzwegen had (CGVS II p. 5). Pas na lang aandringen gaf u toe

dat uw echtgenote was uitgenodigd door de echtgenoot van haar moeder met de bedoeling haar

moeder een bezoek te brengen (CGVS II p. 6).

Uw echtgenote bleef vasthouden aan haar eerdere verklaringen, zelfs na meerdere

confrontaties. Uiteindelijk wijzigde ze gedeeltelijk haar verklaringen en zei ze dat haar vader haar
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gezegd had dat er iemand een uitnodiging had verstuurd en zij maar moest zeggen in de ambassade

dat ze haar moeder zou gaan bezoeken, maar dat zijzelf helemaal niet op de hoogte was van het feit dat

haar moeder hier in België was (CGVS II echtgenote p. 4-6). Het feit dat jullie beiden het bezit van een

paspoort en een eerdere visumaanvraag voor België wilden verborgen houden voor de Belgische

asielinstanties doet afbreuk aan jullie algemene geloofwaardigheid.

Bovendien dienen een aantal tegenstrijdigheden te worden opgemerkt tussen uw

opeenvolgende verklaringen en de verklaringen van uw echtgenote R(…), waardoor de

geloofwaardigheid van jullie asielrelaas verder ondermijnd wordt.

Zo verklaarde u dat u, op het moment dat u ondergedoken leefde in de boomgaard, met

niemand contact had. Enkel uw schoonvader zou u éénmaal, na 8 tot 10 dagen verblijf in de

boomgaard, één keer hebben opgebeld (CGVS II p. 2-3). Uw echtgenote daarentegen verklaarde dat

haar vader jullie opbelde de dag na jullie aankomst in de boomgaard. Haar vader zou u dikwijls gebeld

hebben en met u hebben gesproken om u de stand van zaken door te geven (CGVS II echtgenote p. 2).

Voorts verklaarde u dat uw echtgenote een beetje kledij voor haarzelf, voor jullie kind en wat kleren van

haar broer voor u meenam naar de boomgaard. U dacht eerst dat zij een jas voor u had meegenomen

van haar broer, maar u kon zich dit niet goed herinneren (CGVS II p. 12). Later in het gehoor verklaarde

u dat u dacht dat zij een broek van haar broer voor u had meegenomen (CGVS II p. 13). Uw echtgenote

daarentegen verklaarde dat zij enkel haar handtas mee nam naar de boomgaard. Zij nam geen kledij

mee aangezien ze niet dacht dat de situatie zo belangrijk was (CGVS II echtgenote p. 8).

Daarnaast is het op z’n minst merkwaardig te noemen dat uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal niet overeenstemmen met de verklaringen die u aflegde in de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal. Zo verklaarde u in deze vragenlijst dat u en A(...) de afspraak hadden elkaar

dagelijks om 13.00u te bellen. Als er niet gebeld werd wou dat zeggen dat de andere opgepakt was. U

verklaarde voorts dat u op 5/05/2010 om 13.00 uur verschillende keren heeft proberen te bellen naar

A(...) maar u geen antwoord kreeg. Daarna sloot u uw winkel en vertrok naar het huis van

uw schoonvader (vragenlijst CGVS – vraag 3 punt 5).Voor het Commissariaat-generaal verklaarde u

echter dat u en A(...) de afspraak hadden elkaar dagelijks om 13.00 uur te bellen. Als er niet gebeld

werd diende de andere persoon tot 15.00u te wachten om de andere persoon op te bellen. Op

5/05/2010, na A(...) te hebben gebeld om 13.00u wachtte u bijgevolg tot 15.00 u. Om 15.05 uur belde u

hem opnieuw op. Twintig à vijfentwintig minuten later belde A(...) u, zonder u een sms te sturen.

A(...) vroeg u waar u was en of jullie elkaar konden zien. Aangezien zijn gedrag indruiste tegen de

afspraak die jullie gemaakt hadden sloot u uw winkel en ging u naar het huis van uw schoonvader

(CGVS II p. 11). Na confrontatie met deze tegenstrijdige verklaringen repliceerde u dat het gehoor voor

de Dienst Vreemdelingenzaken heel beknopt was en zonder details (CGVS III p. 12). Dit is echter

geen aanvaardbare uitleg voor deze ernstige tegenstrijdige verklaringen.

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

uw relaas verder ondermijnen. Zo is het erg merkwaardig dat u tijdens uw eerste gehoor op de vraag

uit hoeveel personen uw groep bestond, repliceerde dat u enkel A(...) en s(…) F(…) B(…) kende terwijl

u op de vraag aan wie u de brochures doorgaf plots antwoordde dat dit aan een zekere N(…) K(…) was,

een persoon waarvan u niet wist wat zijn precieze verantwoordelijkheden waren (CGVS I p. 12-13).

Later, tijdens uw derde gehoor, verklaarde u bovendien plots dat u ook de brochures doorgaf aan een

zekere H(…) A(…), een persoon die u aangesteld had als uw vertrouweling (CGVS III p. 5). Voorts zijn

uw verklaringen betreffende uw activiteiten voor de groep eveneens op zijn minst vreemd te noemen. Zo

verklaarde u dat uw taak bestond uit het verdelen van informatie en brochures. Omwille van de

veiligheid mocht u niet deelnemen aan de vele manifestaties en betogingen maar u diende wel

leden van de ordediensten in burger te identificeren en foto’s van hen te maken (CGVS I p. 4-5).

Gevraagd naar hoe u die personen dan wel identificeerde repliceerde u dat het duidelijk was. Leden van

de ordediensten hadden zelf camera’s in de hand en filmden. U verklaarde hierbij dat je als gewone

burger niet gemakkelijk films kon maken en diegene die films maakten maar niet in de problemen

kwamen leden van de ordediensten waren (CGVS III p. 7). Dit strookt niet met uw eerdere verklaringen

dat u, als gewone burger, zonder enig probleem kon fotograferen en filmen. Bovendien kon u geenszins

zeggen wat er uiteindelijk gebeurde met de foto’s en films die u maakte. U verklaarde weliswaar dat er

een biografie werd gemaakt van de leden van de ordediensten maar op de vraag op welke manier

iemand dan een biografie maakt op basis van een loutere foto en/of film diende u het antwoord schuldig

te blijven (CGVS III p. 7-8). Gezien het risico dat u nam door de leden van de ordediensten te filmen en

te fotograferen kan op z’n minst verwacht worden dat u meer kunt vertellen over hetgeen uiteindelijk

met het door u verzamelde materiaal gedaan werd.

Dat er aan uw verklaringen geen geloof kan worden gehecht blijkt tevens uit het feit dat u geen

enkel (begin van) bewijs van de door u ingeroepen feiten hebt aangebracht. Zo beschikt u over geen

enkel document (convocatie, gerechtelijk stuk, informatie van de rechtbank) of stuk (foto, filmafdruk) dat

de door u aangehaalde problemen enigszins kan staven (CGVS II p. 3). Daarenboven legde u
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bijzonder vage verklaringen af omtrent uw juridische situatie. Zo weet u niet of er een gerechtelijke

procedure werd opgestart noch waarvan u concreet beschuldigd wordt. U kon enkel zeggen dat de

ordediensten aan uw familie en kennissen lieten weten dat u een actief lid van MKO (Mudjahedin e

Khalq Organisation – extreem linkse oppositiegroepering) zou zijn. U heeft evenmin enig idee of u reeds

veroordeeld bent bij verstek. Gevraagd of uw familie dan al een advocaat heeft geraadpleegd ontkende

u en zei u dat de ordediensten recentelijk nog waren binnengevallen bij uw familieleden en de

familieleden van uw echtgenote om jullie te zoeken en te arresteren. U kon echter niet zeggen hoeveel

personen waren binnengevallen noch wanneer ze precies bij welke familieleden zijn langs geweest. U

wist evenmin of het telkens dezelfde personen waren die langskwamen. U verklaarde weliswaar dat er

een huiszoeking werd verricht maar u wist niet of de ordediensten dan wel in het bezit waren van een

huiszoekingsbevel (CGVS III p. 9-10-11).

Ook uw gebrek aan interesse in het lot van A(...) doet vragen rijzen omtrent uw geloofwaardigheid.

Zo heeft u geen enkel nieuws over waar A(...) momenteel verblijft noch in welke situatie hij

verkeert (CGVS II p. 13; CGVS III p. 9). U verklaarde weliswaar dat uw vader naar de winkel van A(...)

was gegaan en dat zijn winkel gesloten was. Toen u gevraagd werd of zijn winkel dan verzegeld was,

diende u het antwoord schuldig te blijven. Meer nog, u verklaarde dat u dit niet gevraagd heeft aan uw

vader (CGVS II p. 14). Niet alleen omtrent A(...) kon u bijster weinig informatie verschaffen, ook omtrent

het lot van N(…) K(…) kon u niets vertellen. U verklaarde dat u geen nieuws hebt over hem, dat u

enkel nieuws over hem zou kunnen bekomen via A(...) maar dat u A(...) ook niet kunt vinden (CGVS III

p. 6). Dat u niet over bovenstaande informatie beschikt, hoewel het hier om elementen gaat die integraal

deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding

die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald

in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Overigens kan van een asielzoeker

redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, i.e. de vastgestelde discrepanties en eigenaardigheden

en daarenboven uw totaal gebrek aan informatie over de problemen van uw lotgenoten zet dan ook

de geloofwaardigheid van uw beweerde asielmotieven fundamenteel op de helling.

Wat betreft het feit dat u op uw Facebookaccount allerhande informatie plaats die gericht is tegen

de Islamitische republiek Iran en tegen de Islam – hetgeen u staafde met meerdere uittreksels van

uw Facebookpagina - dient te worden opgemerkt dat u op Facebook niet opereert onder uw eigen

naam maar onder het pseudoniem Arshan Sharifi (CGVS III p. 11-14). Hier kan nog aan toegevoegd

worden dat mbt uw interesse voor het christendom eerst en vooral moet worden vastgesteld dat u zelf

verklaarde niet gedoopt te zijn. U verklaarde zelfs nog niet te weten tot welke strekking u zich zal laten

bekeren. U gaat ook niet naar de kerk (CGVS,I p. 10). Volgens de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, blijkt een loutere interesse in het christendom niet zonder meer

aanleiding te geven tot negatieve belangstelling van de Iraanse autoriteiten. Uit deze informatie blijkt

immers dat moslims in theorie interesse kunnen tonen in het christendom, christelijke kerken bezoeken

en bijbelonderricht krijgen.

De overige door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen.

Uw shenasnameh (geboorteboekje), de shenasnameh van uw kind en uw legerkaart tonen uw identiteit

en afkomst aan waar hier niet aan wordt getwijfeld. Uw bedrijfsvergunning, een getuigschrift van

uw opleiding als zetelstoffeerder en een reglementering betreffende het in rekening brengen van

een opleidingsgraad tonen uw opleidingen en beroepsactiviteiten aan, die in deze beslissing evenmin

ter discussie staan."

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten kunnen geen afbreuk doen

aan bovenstaande vaststellingen. Uw shenasnameh (geboorteboekje), uw diploma en uw

getuigschrift bevestigen uw identiteit en afkomst en uw studies, waar in deze beslissing niet aan

getwijfeld wordt.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 juncto 62 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen en de schending van de materiële motiveringsplicht als algemeen

rechtsbeginsel, ondernemen verzoekers in een eerste onderdeel een poging om de weigeringsmotieven

te weerleggen. In een tweede onderdeel betogen verzoekers dat men in de beslissing geen verdere

motivering voor de weigering van de subsidiaire bescherming kan terugvinden zodat het voor hen

onmogelijk is hierop een degelijk verweer te voeren.

2.2. Blijkens de bestreden beslissingen wordt de asielaanvraag van verzoekers verworpen omdat, (i) uit

informatie van de Belgische autoriteiten blijkt dat de moeder van verzoekster in België verblijft en

verzoekster in 2008 een visumaanvraag indiende bij de Belgische ambassade, en het feit dat zij beiden

het bezit van een paspoort en een eerdere visumaanvraag voor België wilden verborgen houden voor

de Belgische asielinstanties afbreuk doet aan de algemene geloofwaardigheid, (ii) een aantal

tegenstrijdigheden dienen te worden opgemerkt tussen de opeenvolgende verzoekers, (iii) het op zijn

minst merkwaardig is dat verzoekers verklaringen op het Commissariaat-generaal niet overeenstemmen

met de verklaringen die hij aflegde in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal, (iv) daarnaast

dient gewezen te worden op een aantal eigenaardigheden die de geloofwaardigheid van zijn relaas

verder ondermijnt, (v) er geen enkel begin van bewijs wordt ingediend van de door hem ingeroepen

feiten, (vi) ook het gebrek aan interesse in het lot van A. vragen doet rijzen omtrent de

geloofwaardigheid, (vii) hij op Facebook niet opereert onder zijn eigen naam, (viii) uit informatie blijkt dat

moslims in theorie interesse kunnen tonen in het christendom, christelijke kerken bezoeken en

bijbelonderricht krijgen, en (ix) de overige neergelegde documenten aan de vaststellingen niets wijzigen.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissingen op eenvoudige wijze in die

beslissingen kunnen gelezen worden zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hebben

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen

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

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (R.v.St., nr. 169.217, 21

maart 2007). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekers de

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 30 augustus 2011 (1015240 en 1015240B), 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 onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. In een poging de weigeringsbeslissingen te weerleggen, blijven verzoekers vooreerst bij hun

uiteindelijke verklaringen dat men kan vaststellen dat zij na 1387, m.a.w. na het verlies van hun

paspoort, niet meer in het bezit waren van een paspoort. Zij stellen nooit de intentie te hebben gehad de

asielinstanties te misleiden, maar zij enkel verward waren door het advies dat zij van allerlei personen

hadden gekregen. Zij wijzen erop dat onjuiste verklaringen op zichzelf geen reden zijn om de status van

vluchteling te weigeren.

Dat verzoekers hun paspoort verloren en na 1387 geen paspoort meer hebben gehad, is een blote

bewering, waaraan, in het licht van de verzwegen visumaanvraag van verzoekster voor België in 2008

niet het minste geloof wordt gehecht: eerste gehoor verzoekster, p. 5: “pp ooit gebruikt? Neen.; tweede

gehoor verzoekster, p. 4; “Waarom zit er een visumaanvraag van u in uw dossier voor het bezoek aan

uw moeder? Ik weet niet – van mijn moeder niet neen; Hoe bedoelt u? Mijn moeder heeft me geen

uitnodiging gestuurd want ik wist niet dat ze hier was; (…) Mevrouw u bent een visum gaan aanvragen?

Mijn vader heeft het voorgesteld maar weet niet wie mij uitgenodigd heeft. Ik lees de visumaanvraag van

mevrouw voor? Die persoon die het opgesteld heeft ja, ken ik niet. (…) Hoe verklaart u dat uw pp werd

aangevraagd in 2008? Ik had het verloren, misschien was de datum anders (…)”; tweede gehoor
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verzoeker, p. 4-5 “Waarom zit er een visumaanvraag van uw echtgenote in uw dossier voor het bezoek

aan haar moeder in 2008? Dat was haar moeder niet hé; (…) Meneer er was een visumaanvraag van

uw echtgenote voor België – bezoek aan de moeder – garant stiefvader? Zij zal het niet tegen mij

gezegd hebben want sinds ik met haar gehuwd ben zal ze het niet verteld hebben tegen mij want ze

heeft twee moeders hé. Sinds haar tweede is ze opgevoed door haar stiefmoeder. Dus uw echtgenote

wou zonder uw medeweten naar België komen? Ik wist dat ze naar hier wou komen op vakantie en

onderzoek doen over haar richting dat ze gestudeerd had ik weet dat vrienden van de vader van mijn

vrouw een uitnodiging zouden sturen. (…) Meneer er is een legaal paspoort voorgelegd? In de zomer

van 1387 hadden we nog een paspoort. Aangevraagd in 1387 en afgeleverd in hetzelfde jaar? Voor de

eerste keer? Daar gaat het niet om? In 1387 is ons paspoort verloren gegaan en zijn we er geen meer

gaan halen. Het tegendeel staat op papier Meneer, het CGVS is hier om u te helpen indien nodig –

maar uw verklaringen spelen niet in uw voordeel. Ik raad u aan om open kaart te spelen en de waarheid

te vertellen (…) Ik weet niet wat ik moet zeggen (…)”. Verzoekers gaan eraan voorbij dat leugenachtige

verklaringen met betrekking tot het al dan niet aangevraagd hebben van een visum voor België of het in

bezit zijn van een paspoort, mee in overweging kunnen worden genomen bij de beoordeling van de

geloofwaardigheid van de asielaanvraag, zoals in casu is gebeurd. De Raad wijst er hierbij op dat bij het

onderzoek naar de eerbiediging van de motiveringsplicht rekening dient te worden gehouden met het

geheel van de motivering en niet met de diverse onderdelen van de motivering op zich, aangezien één

onderdeel misschien niet voldoende draagkrachtig is om de beslissing te dragen maar dit wel is in

samenhang met de andere motieven.

2.4. In de mate verzoekers de onderlinge tegenstrijdigheden proberen te vergoelijken door te stellen dat

zij de tolk zeer slecht verstonden tijdens het tweede gehoor en dat zij gedurende dit interview verzocht

hebben om een andere tolk, kan de Raad enkel vaststellen dat dit niet ernstig is vermits verzoekster op

het einde van het tweede gehoor stelde dat zij de tolk goed begreep (tweede gehoor, p. 9) en dat

hetzelfde geldt voor verzoeker (gehoor, p. 14).

Zo verzoekers nog een poging ondernemen door te stellen dat het bovendien tegenstrijdigheden

betreffen in zaken die snel fout kunnen vertaald worden, kunnen zij niet worden gevolgd. Immers, het

betreft de bewering dat volgens verzoeker zijn schoonvader één keer zou hebben opgebeld (tweede

gehoor, p. 3 “Hoeveel keer heeft uw schoonvader gebeld naar de boomgaard? 1 keer”), terwijl

verzoekster verklaarde “Hij belde veel, om nieuws te geven hé, hij sprak veel met mijn man” (tweede

gehoor, p. 2). De tegenstrijdigheid is klaar en duidelijk en kan niet zomaar goed gepraat worden door

met de vinger te wijzen naar de tolk.

Wat de tweede tegenstrijdigheid betreft, wijst de Raad erop dat het niet gaat om welke kledij werd

meegenomen naar de boomgaard, doch wel de tegenstelling wel kledij, versie verzoeker (tweede

gehoor, p. 12) , en geen kledij, versie verzoekster (tweede gehoor, p. 8).

2.5. Waar verzoekers stellen dat het algemeen geweten is dat het “eerste” interview, met name de

vragenlijst, niet steeds correct verloopt, men vaak zeer kort en snel moet uiteenzetten waarom men om

asiel verzoekt, mensen nog niet georganiseerd zijn bij het vertellen van hun verhaal, waardoor vaak

belangrijke elementen verloren gaan en zij de indruk hadden dat de tolk hen niet goed begreep, wijst de

Raad erop dat bij nazicht van het administratief dossier blijkt, inzonderheid de vragenlijsten, dat

verzoekers elk 40 minuten werden gehoord, en dat het verslag hen werd voorgelezen in hun taal, Farsi,

waarna zij het ondertekenden, zonder enige opmerking. Overigens heeft verzoeker bij het “eerste”

interview wel degelijk over A. verteld en de wijze waarop zij met elkaar contact hielden, doch verschilt

zijn versie fundamenteel bij het commissariaat-generaal, zodat ook hier de vaststelling in de bestreden

beslissing steunt vindt in het administratief dossier en verzoekers hun verklaring in het verzoekschrift

niet kan worden aangenomen vermits de duur van het “eerste” gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken geen verklaring kan bieden voor de andere versie.

2.6. Wat de eigenaardigheden betreffen waarnaar verwezen wordt in de bestreden beslissing, wijst de

Raad erop dat het motief niet wordt onderuit gehaald door de blote beweringen dat “dergelijke

onduidelijkheden bevestigen dat verzoekers duidelijk de vraag of niet begrepen hadden of dat hun

antwoord niet correct werd vertaald”, en “men dit onderdeel volledig (betwist)”. De eigenaardigheden

betreffen immers de kern van verzoekers relaas en de reden waarom hij zijn land van herkomst diende

te ontvluchten, met name zijn activiteiten voor de oppositie. Er valt niet in te zien hoe verzoeker de

vraag niet zou hebben begrepen of dat er slecht werd vertaald: “Uit hoeveel personen bestond de

groep? Ik ken alleen A. en S.” (eerste gehoor). In het derde gehoor heeft verzoeker het plots bijkomend

over een zekere H.A., zijn “contactpersoon in Boucher” en “vertrouweling” (derde gehoor, p. 5-6).
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Daarenboven wordt vastgesteld, niet verondersteld zoals verzoeker het voorhoudt, dat verzoeker

fotomateriaal verzamelde over veiligheidsmensen terwijl hij niet concreet kan uiteenzetten wat er

uiteindelijk met dit materiaal gebeurde.

2.7. In de mate verzoekers stellen dat verzoeker wordt beschuldigd lid te zijn van het MKO, er geen

rekening wordt gehouden met het cultuurverschil en het verschil in rechtssysteem en het CGVS niet

aantoont dat men überhaupt wel een huiszoekingsbevel of iets dergelijks kent in Iran, kan de Raad

enkel vaststelling dat verzoekers niet het minste begin van bewijs indienen van het relaas en zij middels

hun verklaringen evenmin kunnen overtuigen, omdat verzoeker, mede in acht genomen wat voorafgaat,

ook omtrent zijn eigen juridische situatie vage verklaringen heeft afgelegd.

Dat hij het lot van A. en N. niet kent terwijl hij zich wel heeft geïnformeerd aangezien zijn vader naar de

winkel van A. is gestapt, zoals verzoekers het stellen, kunnen zij opnieuw de Raad niet overtuigen

aangezien verzoeker volgens zijn verklaringen contact heeft met zijn vertrouweling H.A., zodat mag

verwacht worden dat, zelfs indien deze persoon A. en N. niet zou kennen, verzoeker zich redelijkerwijs

informeert bij iemand die ook betrokken is bij oppositiedaden waarmee hij zelfs actueel contact heeft via

Facebook (derde gehoor, p. 5-6). In de mate mag aangenomen worden dat media zoals Facebook in

het oog worden gehouden, is de Raad van oordeel dat van een persoon die beweert politieke

oppositieactiviteiten te hebben gepleegd in een land als Iran de nodige creativiteit mag verwacht worden

bij het informeren naar het lot van zijn kompanen. De vaststelling dat verzoeker helemaal niet op de

hoogte is van wat er gebeurd is met A. en N., ondermijnt verder de geloofwaardigheid van zijn relaas.

2.8. Aangezien in de bestreden beslissingen ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekers

worden aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, schragen de gezamenlijke

motieven de bestreden beslissingen. Immers, de bewijslast inzake de gegrondheid van een

asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf en zoals ieder burger die om een erkenning

respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een

poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr.

190.508; 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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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 (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204).

2.9. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing

van de bestreden beslissingen aantoont dat de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat de bestreden beslissingen op dit

punt wel degelijk gemotiveerd zijn. Verder dient te worden benadrukt dat het de taak is van de

asielzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en dat deze regel onverkort geldt

wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. In de mate verzoekers voor hun verzoek tot toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus verwijzen naar hun feitenrelaas zoals uiteengezet met

betrekking tot hun aanvraag van de vluchtelingenstatus, merkt de Raad op dat naar aanleiding van het

bovenstaand onderzoek werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit feitenrelaas. Bijgevolg

kunnen verzoekers zich niet baseren op de elementen die aan de basis van hun relaas liggen om

aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld in art. 48/4, §2, a) of b) van de vreemdelingenwet. Er zijn

geen andere redenen voorhanden die er op kunnen wijzen dat verzoekers in aanmerking komen voor de

toepassing van de subsidiaire bescherming.

2.10. Tot slot benadrukt de Raad dat verzoekers met hun theoretisch betoog voorbijgaan aan de

voorwaarde uit de vluchtelingendefinitie dat de vrees ‘gegrond’ moet zijn. Dit wil zeggen dat deze vrees

niet alleen subjectief bij de asielzoeker aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden

geobjectiveerd. Er is slechts sprake van objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die

aan de basis liggen van de vrees bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen

de feiten en de vrees voor vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel

is. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoekers hun vluchtmotieven en zij evenmin
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aannemelijk maken dat zij zouden worden geviseerd door de Iraanse autoriteiten omwille van

verzoekers lidmaatschap van het MKO, kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekers er geenszins in

slagen hun vrees te objectiveren.

Er worden geen gegronde middelen aangehaald.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig november tweeduizend en elf

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


