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nr. 91 023 van 6 november 2012

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 15 oktober 2012 heeft

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

28 september 2012.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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.

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN en van attaché,

R. LARNO die verschijnt voor de verwerende partij

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“Volgens uw verklaringen bent u van Arabische origine en afkomstig uit Ahwaz (Iran). U beschikt over

de Iraanse nationaliteit.

Tot de arrestatie van uw vader wisten u en uw moeder niet dat hij politiek getinte artikels schreef over de

schendingen van de rechten van de Arabische minderheid.

Uw zus studeerde Arabisch in Syrië.

Na de dood van uw oom aan moederskant, M.S.A., op 24/12/1386 in Londen (Perzische kalender, komt

overeen met 14 maart 2008 Westerse kalender), wilde uw zus zich politiek engageren.

Uw oom was immers de oprichter van de Democratic Solidarity Party of Ahwaz. Deze partij werd vanuit

het buitenland beheerd.

Tijdens haar vakanties in Iran, vertaalde uw zus artikels naar het Arabisch die uw vader had

geschreven. Uw vader gaf deze artikels af aan een tussenpersoon.
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U vertrok ook naar Syrië om te gaan studeren. U ging eerst om de taal te leren en vervolgens om u in

te schrijven aan een universiteit.

Toen u twee maanden in Syrië was, werd uw vader in zijn woonplaats gearresteerd samen met drie

andere kennissen op 19/12/1388 (10 maart 2010) tijdens een herdenkingsceremonie voor uw oom. Een

week na de arrestatie werden de andere personen weer vrijgelaten. Uw vader echter niet.

Uw moeder werd twee weken na de arrestatie ondervraagd in het politiekantoor van jullie wijk. Daar

werd haar gezegd dat ze haar echtgenoot niet zou terugzien indien haar dochters niet naar Iran zouden

terugkeren.

Vervolgens kreeg uw moeder schrik en verzocht ze jullie om onder schuilnamen in Syrië te blijven

wonen. Daarom schreef u zich nooit in in een universiteit. U en uw zus leefden illegaal in Syrië.

Sinds de arrestatie van uw vader hebben jullie geen nieuws meer over hem.

In Syrië werkte u in een kinderopvang.

Sinds augustus/september 2010 had u ook een weblog. U zocht informatie op en postte vervolgens

artikels over mensenrechtenschendingen op uw blog. Veel informatie vond u op de website van de

Democratic Solidarity Party of Ahwaz waarvan u sympathisant bent. U communiceerde per mail met de

woordvoerder Mo.S. en de PR verantwoordelijke, R.S., en volgde richtlijnen van de partij. U hebt een

vijftal blogs gehad. Allen werden al geblokkeerd behalve de meest recente die u hebt aangemaakt in de

5de maand van 1391 (juli/augustus 2012).

Uw zus had ook weblogs. Daarop postte ze af en toe door haarzelf geschreven artikelen. Zij gaf haar

artikelen op papier door aan een vriendin, N..

Op 4 september 2012 was u ‘s avonds in de kinderopvang toen uw buurvrouw u belde en zei dat de

ordediensten het appartement van u en uw zus aan het doorzoeken waren. U belde onmiddellijk N. op.

Toen zij haar telefoon niet beantwoordde, belde u naar haar vriend die u wist te vertellen dat hij haar

thuis niet gevonden had en dat alles in haar huis was doorzocht.

U vermoedt dat N. informatie over u en uw zus heeft doorgegeven aan de Syrische autoriteiten.

De echtgenoot van jullie werkgeefster hielp mensen te vluchten. Via hem konden jullie per vrachtwagen

Syrië verlaten. U bleef enkele dagen in een onbekende woning samen met uw zus. Uw zus bleef daar

achter en de smokkelaar ging samen met u naar een voor u onbekende luchthaven in een voor u

onbekend land. Hij zei u dat u het paspoort diende te verscheuren net voor u het vliegtuig zou

opstappen omdat hij zeker was dat er geen identiteitscontroles meer zouden plaatsvinden.

Vervolgens vloog u op 8 september 2012 alleen van een voor u onbekend land en luchthaven naar

Brussel waar u op 9 september 2012 asiel aanvroeg.

U beschikt over de afgeprinte scans van de geboorteboekjes van u, uw vader, uw moeder en uw zus.

U legde tevens een afprint van uw meest recente webblog www. Al7orra.blogfa.com neer en een kopie

van een brief van de Democratic Solidarity Party of Ahwaz getekend door R.S. die bericht over uw steun

aan deze partij.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Er dient te worden vastgesteld dat u er niet geslaagd bent om 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 subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat een aantal elementen met betrekking tot de door

u uiteengezette reisweg van Syrië naar Brussel en de daarbij gebruikte reisdocumenten

de geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw asielrelaas in zeer ernstige mate ondermijnen.

Zo verklaarde u dat u samen met de smokkelaar de immigratiedienst doorkruiste. U diende nog voor u

het vliegtuig instapte uw paspoort te verscheuren omdat hij zeker was dat enkel uw ticket zou

worden gecontroleerd bij het opstappen (CGVS, p. 10).

Het is echter merkwaardig dat u niet werd aangeraden om het paspoort nog bij te houden tot u was

ingestapt in het vliegtuig om zeker te zijn dat u nog een reisdocument had indien uw identiteit bij het

opstappen nogmaals zou gecontroleerd worden.

Bovendien is het helemaal niet aannemelijk dat u er geen idee van hebt in welk land en op welke

luchthaven u het vliegtuig naar België hebt genomen. U verklaarde in dit verband dat enkel de

bestemming, met name Brussel, vermeld werd op uw vliegticket en dat de smokkelaar u niet wilde

vertellen van waar u vertrok (CGVS, p. 10).

In werkelijkheid wordt de plaats van vertrek wel degelijk vermeld op een vliegticket en over het

algemeen ook op de boarding pass. Het is in dit verband evenmin plausibel dat u nergens op

de luchthaven of tijdens uw vlucht zou hebben opgemerkt van waar u vertrok.
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Uit de informatie aanwezig in uw administratief dossier blijkt overigens dat u bij de politiediensten te

Zaventem heeft verklaard dat u bent vertrokken uit Erbil (Irak) naar een voor u onbekende bestemming

om vervolgens van daaruit naar Brussel te vliegen.

Bovenstaande doet vermoeden dat u met uw eigen Iraans paspoort naar Europa bent gereisd.

Hierdoor komt ook uw algemene geloofwaardigheid ernstig op de helling te staan.

Uw geloofwaardigheid wordt verder ondermijnd doordat u niet beschikt over een (begin van) bewijs

van de problemen van uw familie in Iran.

Zo hebt u geen bewijs neergelegd van de arrestatie van uw vader op 19/12/1388 (10 maart 2010).

Uw bewering dat de Democratic Solidarity Party of Ahwaz, waarvan uw vader eveneens sympathisant

was (CGVS, p. 7), geen ruchtbaarheid heeft gegeven over zijn arrestatie en verdwijning, om uw familie

niet in problemen te brengen is niet aannemelijk (CGVS, p. 7 en p. 20), vooral gezien op hun webiste

heel wat gearresteerde activisten met naam en foto vermeld worden.

Bovendien bevonden u en uw zus zich in Syrië en was uw moeder niet op de hoogte van de

politieke activiteiten van uw vader (CGVS, p. 12).

Uw moeder verblijft bovendien tot op heden nog steeds in Iran (CGVS, p. 3). Buiten het feit dat zij

volgens uw verklaringen eenmaal werd ondervraagd door de autoriteiten, heeft zij geen problemen meer

gekend.

Bovendien verklaarde u zelf dat het merendeel van uw familie zich in het buitenland bevindt en dat

diegenen die zich in Iran bevinden, niet bezig zijn met politiek (CGVS, p. 21).

Daarnaast is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat u de PR verantwoordelijke van de Democratic

Solidarity Party of Ahwaz kon spreken in België om een attest te krijgen dat verwijst naar uw problemen

en uw steun voor de partij, maar dat u niet hebt gevraagd naar enig begin van bewijs over de arrestatie

van uw vader.

Hiermee geconfronteerd, gaf u het uiterst bevreemdende antwoord dat ze een attest zouden kunnen

geven maar dat dat geen nut heeft omdat uw vader toch in de gevangenis zit (CGVS, pp. 21-22).

Verder verklaarde u niet meer naar Iran te kunnen terugkeren omdat de autoriteiten ervan uit gaan dat u

politieke activiteiten hebt die ingaan tegen het Iraanse regime omdat uw vader en uw zus bezig waren

met respectievelijk het schrijven en het vertalen van artikels over de mensenrechtenschendingen van de

Arabische minderheid (CGVS, pp. 12-13; p. 21).

U hebt deze veronderstelling echter niet aannemelijk gemaakt aan de hand van concrete feiten

en elementen. U verklaarde louter en alleen dat de autoriteiten tijdens de ondervraging van uw

moeder zouden gezegd hebben dat haar dochters eerst terug naar Iran dienen te komen indien ze

haar echtgenoot wil terugzien (CGVS, p. 14).

Evenmin beschikt u over enig (begin van) bewijs waaruit blijkt dat u gedurende twee jaar illegaal onder

een aliasnaam in Syrië hebt gewoond (CGVS, p. 21).

Wat betreft uw verklaring dat u en uw zus een blog onderhielden over de

mensenrechtenschendingen die de Arabieren in Iran ondergaan, dient vooreerst te worden opgemerkt

dat uw kennis over de eindbestemming van de artikels geschreven door uw zus beperkt is. U was

geenszins op de hoogte over wat er met de artikelen geschreven door uw zus in Syrië werd gedaan.

U kon uitsluitend zeggen dat uw zus haar artikelen op papier aan N. gaf, een vriendin die ook werkte in

het kinderopvangcentrum en die ook politieke activiteiten had sinds ze jullie had leren kennen. U wist

niet aan wie N.de artikels doorspeelde. Bovendien kon u evenmin een webadres opnoemen van een

weblog die uw zus onderhield. U antwoordde louter dat ze regelmatig het adres van haar weblog

veranderde omdat deze telkens afgesloten werd (CGVS, p. 16).

Daarnaast dient er te worden gewezen op het feit dat u uw weblog niet in eigen naam onderhield.

U gebruikte de schuilnaam ‘Re.. Een blog onderhouden in eigen naam zou naar uw mening te

gevaarlijk zijn. Uw recente blog had overigens geen grote aanhang. Volgens uw verklaringen werd uw

blog bezocht door een paar mensen. Drie à vier personen postten een commentaar (CGVS, p. 19).

Daarenboven betreft het vooral informatie die u van andere websites haalde. U verklaarde

immers expliciet dat uw zus het schrijfwerk deed en dat u zelf geen eigen artikels schreef (CGVS, p. 16).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat de Iraanse autoriteiten u dus niet kunnen identificeren gezien

u niet in eigen naam handelde.

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt ook 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.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw vluchtrelaas.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Ze

bevestigen uitsluitend de identiteit van u en uw familieleden, hetgeen hier niet wordt betwist.

Uw weblog werd reeds in bovenstaande besproken.
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Wat betreft de brief van de Democratic Solidarity Party of Ahwaz dient te worden opgemerkt dat deze

een sterk gesolliciteerd karakter vertoont en bovendien foutieve informatie bevat. Hierin staat immers

dat u niet naar Iran kunt terugkeren omdat u politiek actief was in Ahwaz (Iran).

Dit strookt niet met uw verklaringen tijdens uw gehoor. U stelde immers dat u enkel politieke activiteiten

had in Syrië (CGVS, p. 21). Bovendien dient een document om in aanmerking te kunnen genomen

worden, te kaderen in een geloofwaardig en coherent asielrelaas, quod non in casu.

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoekster de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 15 oktober 2012 aan dat zij zowel bij het verhoor op de

Dienst Vreemdelingenzaken als bij het Commissariaat-generaal ondervraagd werd met de hulp van een

tolk die het Farsi sprak niettegenstaande zij een tolk Arabisch had gevraagd.

Zij laat gelden dat zij van origine een Arabische is, de afgelopen drie jaar in Syrië verbleef en er

uitsluitend Arabisch praatte zodat haar parate kennis van het Farsi beperkter is dan deze van het

Arabisch.

Zij merkt ook op dat zij een zeker wantrouwen heeft tegenover Farsi-tolken uit Iran omdat zij van

Arabische origine is en gelet op de spanningen desbetreffend in Iran.

Zij wijst er nog op dat de tolken die bij het Commissariaat-generaal optreden, niet beëdigd zijn.

Verzoekster voert ook nog aan dat zij niettegenstaande zij een advocaat toegewezen kreeg, deze

klaarblijkelijk niet de moeite deed om haar in het transitcentrum te bezoeken, waardoor haar rechten van

verdediging geschonden zijn.

Zij voegt er aan toe dat zij zonder de bijstand van een advocaat, derhalve slechte raad opvolgde van

een smokkelaar en loog omtrent haar reisweg.

2.2. Verzoekster voert vervolgens een schending aan van de artikelen 1 en 2 van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951 (hierna Vluchtelingenverdrag); een schending van de materiële

motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering en een

schending 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 (hierna vreemdelingenwet).

Zij stelt vooreerst dat zij voldoet aan de vier elementen in de definitie van vluchteling, zoals voorzien in

artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag.

Zij stelt niet akkoord te gaan met het besluit in de bestreden beslissing dat, omdat zij ongeloofwaardige

verklaringen aflegde omtrent haar reisweg -zij geeft toe omtrent haar reisweg de waarheid niet te

hebben verteld-, haar “algemene geloofwaardigheid” op de helling komt te staan. Zij verwijst naar

hetgeen zij hoger reeds over de advocaat die haar eerst was toegewezen, aanvoerde.

Zij stelt dat zo zij over haar reisweg de waarheid niet vertelde, dit haar vrees ten overstaan van haar

land van herkomst, onbestaande maakt.

Zij wijst er op dat deze vrees gebaseerd is op de banden van haar familie en van haarzelf met de

“Democratic Party of Ahwaz” (DSPA) en omwille van haar eigen politieke activiteiten.

Zij voert aan dat haar verklaringen daaromtrent ten onrechte door de commissaris-generaal als

ongeloofwaardig worden bestempeld omdat zij niet beschikt over een begin van bewijs.

Zij wijst er op dat het ontbreken van een begin van bewijs niet afdoende is om haar relaas als

ongeloofwaardig af te doen nu “de Conventie van Genève stelt immers dat een coherent relaas

voldoende is” (zie het verzoekschrift, p. 7).

Verzoekster laat gelden dat haar oom stichter was van de partij “Democratic Solidarity Party of Ahwaz”

en dat haar vader in Iran aangehouden werd omwille van het feit dat hij sympathisant was van deze

partij.

Zij voert aan dat haar door de commissaris-generaal ten onrechte verweten wordt dat zij geen bewijs

bijbrengt van de problemen van haar vader. Zij verklaart dat zij vóór de arrestatie van haar vader niet op

de hoogte was van zijn politieke activiteiten en dat zij en haar zus op het ogenblik van zijn arrestatie niet

in Iran waren maar in Syrië om er te studeren.

Zij verklaart dat ze door hun moeder op de hoogte werden gebracht van de arrestatie en van haar ook

de dreiging vernamen dat ze hun vader niet meer zouden terug zien zolang ze niet naar hun land

terugkeerden.

Zij wijst er op dat de commissaris-generaal eraan voorbijgaat dat haar zus ook politiek actief was in Iran,

er onder meer artikels vertaalde naar het Arabisch die hun vader had geschreven, zodat dan ook

verklaard kan worden dat de Iraanse autoriteiten ook op hen de hand wilden leggen.
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Zij benadrukt dat zij zoals haar zus, in Syrië verschillende webblogs aanmaakten met het oog op de

verspreiding van hun politieke ideeën.

Zij merkt op dat haar situatie en die van haar zus totaal verschillend is aan die van haar moeder die zich

nooit met politiek bezig hield.

Zij stelt dat op de website van DSPA niets over haar vader te vinden is omdat, naar zij veronderstelt, dit

negatief zou kunnen zijn voor zijn welzijn.

Zij verwijst naar het attest van de Ahwaz-partij dat bevestigt dat zij omwille van haar politieke activiteit

niet kan terugkeren naar Iran.

Waar de commissaris-generaal deze verklaring ter zijde schuift omdat deze een gesolliciteerd karakter

zou hebben en deze gewaagt van politieke activiteiten van verzoekster in Iran, terwijl zij in Syrië was,

antwoordt verzoekster dat de formulering in bedoeld attest (zie het verzoekschrift, p. 8) “misschien

ongelukkig is, doch geenszins strijdig met de werkelijkheid nu ze wel degelijk de situatie van de

Arabische minderheid in Iran betroffen”.

Zij laat gelden dat zij zich indertijd voor haar niet het belang realiseerde van een bevestiging van de

situatie van haar vader gezien deze in de gevangenis zat.

Zij brengt een aantal foto’s bij genomen tijdens haar verblijf in Syrië.

Op de opmerking van de commissaris-generaal dat verzoekster niet op de hoogte is van de webblogs

van haar zus, stelt verzoekster dat zij wat haarzelf betreft de gegevens van een afgesloten webblog

opgaf als ook van een blog die bij haar weten nog steeds actief is.

Op de appreciatie van de commissaris-generaal dat de cyberactiviteiten van verzoekster onvoldoende

zijn om op zich een vrees te verrechtvaardigen, antwoordt verzoekster dat deze blijkbaar geen rekening

heeft gehouden met het gegeven dat haar familie politiek actief is.

Zij vraagt van haar de status van vluchteling te erkennen.

Ondergeschikt stelt zij dat er aanleiding is om haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Zij stelt dat zij, ingevolge de activiteiten van haar vader en de activiteiten van haar familieleden in de

DSPA, vervolging vreest in Iran.

Zij voert aan dat vervolging van leden van DSPA in Iran een feit is dat niet weerlegd kan worden en haar

profiel als nichtje van de stichter van deze partij, deze vrees des te meer wettigt.

2.3. De commissaris-generaal wijst er in zijn nota van 22 oktober 2012 terecht op dat verzoekster haar

verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken zonder voorbehoud heeft ondertekend; dat er haar op

het Commissariaat-generaal op gewezen werd dat zij eventuele problemen moest melden en dat

verzoekster dit zowel aan het begin als aan het einde van het verhoor heeft nagelaten.

De opmerking die voor het eerst in het verzoekschrift wordt gemaakt over de taal waarin verzoekster

haar verhoor liever had afgelegd, is laattijdig.

Verzoekster beperkt zich bovendien tot algemene beweringen zonder concreet aan te geven wanneer

zij haar asielrelaas niet duidelijk in het Farsi zou kunnen hebben uiteenzetten of welke van haar

uitspraken verkeerd vertaald zouden zijn. Zij toont ook niet aan dat er communicatieproblemen zouden

geweest zijn met de tolk en het blijkt dat zij trouwens intern logische en gedetailleerde verklaringen

afgelegd heeft bij de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal. Niets wijst er op

dat er zich vertalingsproblemen zouden hebben voorgedaan.

De commissaris-generaal laat ook gelden dat het feit dat de tolk op wiens diensten beroep wordt

gedaan tijdens het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal niet

beëdigd is, niet noodzakelijkerwijs een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de vertaling.

De commissaris-generaal stelt dat elke kandidaat vertaler-tolk van het Commissariaat-generaal aan een

selectieprocedure wordt onderworpen alvorens hij wordt opgenomen in het tolkenbestand en dat naast

taalvaardigheid, een strikte neutraliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en een onberispelijk gedrag

de voornaamste criteria vormen; dat de taak van de tolken strikt omschreven is in een deontologische

code die door de tolken voor akkoord moet ondertekend worden en dat ook de tolken op de Dienst

Vreemdelingenzaken objectief en neutraal dienen te zijn en het beroepsgeheim te respecteren; dat

bovendien de asielzoeker zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-generaal

zowel voor het begin van het gehoor als tijdens het verloop van het gehoor, kan vragen dat er een

andere tolk wordt aangeduid, mogelijkheid waarvan verzoekster geen gebruik heeft gemaakt.

Omtrent de afwezigheid van een advocaat bij het gehoor op het Commissariaat-generaal merkt de

commissaris-generaal in zijn nota op dat voorafgaand aan het bedoeld verhoor, geen enkele

tussenkomst is gebeurd van een advocaat in de asielprocedure van verzoekster. Verzoekster bevestigt

trouwens dat de advocaat die zij toegewezen kreeg, het niet nodig vond om aanwezig te zijn bij het

verhoor.

Er wordt ook op gewezen dat de procedure voor het Comissariaat-generaal een administratieve procedure

is en geen jurisdictionele zodat niet kan gesproken worden van de waarborg van de rechten van
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verdediging in de volle juridische betekenis van dit beginsel (RvS nr. 167.415 van 2 februari 2007; RvS nr.

98.827 van 12 september 2001).

Verzoekster toont ook niet aan op welke wijze de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor een invloed

zou kunnen gehad hebben op de bestreden beslissing, temeer daar het aan de advocaat niet toegestaan is

tussen te komen tijdens het verhoor.

Het blijkt dat verzoekster tijdens het verhoor zelf voldoende de kans heeft gekregen om elementen in haar

relaas toe te lichten of om tegenstrijdigheden te weerleggen. Op het einde van het verhoor werd aan

verzoekster zelfs expliciet de vraag gesteld of zij nog iets wou vragen of wenste toe te voegen (zie het

verhoorverslag, p. 22). Er wordt nog opgemerkt dat niets de raadsman belette om na het verhoor zijn

inhoudelijke opmerkingen in verband met de asielaanvraag van zijn cliënt schriftelijk aan de commissaris-

generaal mee te delen, noch dat iets de raadsman belette om zich te laten vervangen door een confrater; uit

het administratief dossier blijkt dat de raadsman zich echter beperkte tot het maken van formele

opmerkingen.

Terecht wordt er op gewezen dat verzoekster zelf de verantwoordelijkheid draagt wat de organisatie van

haar verdediging betreft.

2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

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). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn

en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.5. Verzoekster zond op 25 oktober 2012 aan de Raad telkens per fax, een attest van 20 september

2012 van “The Democratic Solidarity Party of Ahwaz” dat stelt dat verzoekster een actieve supporter

was van de partij in Syrië, drie bladzijden van de beslissing van 31 mei 2012 van de “Immigration and

Asylum Chamber” van Groot Brittannië aangaande de asielaanvraag ingediend in januari 2012 door

A.D.R. -die daar ook uit de verklaringen van verzoekster blijkt, samen met haar vader Y.S., op 10 maart

2010 aangehouden werd bij een herdenkingsceremonie in haar land van herkomst-, een brief van 29

juni 2012 gericht aan voormelde A.D.R. door “Home Office, UK Border Agency”, een handgeschreven

verklaring, z.d., van voormelde A.D.R., vergezeld van een vertaling, een attest van 14 oktober 2012 van

de “Democratic Solidarity Party of Al-Ahwaz” waarin wordt gesteld dat verzoekster een dicht familielid

was van de stichter M.S.A. van de partij, sinds september 2010 supporter was van de partij terwijl zij in

Syrië verbleef, dat enkele senior members contact met haar hadden via e-mail, dat haar vader op 10

maart 2010 aangehouden werd omwille van zijn inzet voor de Ahwaz zaak en dat verzoekster webblogs

aanmaakte, een attest van 18 oktober 2004 van de “Commissione Centrale per il Riconoscimento dello

status di Rifugiato” waaruit blijkt dat D.R.S. en zijn kinderen, familieleden van verzoekster, in oktober

2004 in Italië als vluchteling werden erkend, huidige identiteitsdocumenten van voormelden, Iraanse

identiteitsdocumenten van voormelden, foto’s van verzoekster die volgens haar haar verblijf in Syrië

bevestigen, een blog van verzoekster met bewijs van blokkering.

Ter terechtzitting werden deze stukken in kleurenfotokopie voorgelegd.

2.6. Volgens de Raad lijkt onderzoek van deze stukken onmisbaar om tot een juiste

oordeelsvorming te kunnen komen.

Overeenkomstig artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet, dient de bestreden beslissing derhalve te

worden vernietigd omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot
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de bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing zonder hiertoe aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 28

september 2012 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes november tweeduizend en twaalf door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


