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nr. 93 648 van 14 december 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 5 oktober 2012 heeft

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

31 augustus 2012.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

10 december 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. JANSSENS en van attaché B.

DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Teheran. In 1383 (Perzische

tijdrekening; stemt overeen met 2004 Europese tijdrekening) startte u uw studies aan de universiteit van

Isfahan. Nadat u betrapt was op het drinken van alcohol in de studentenhome werd u van de

universiteit ontslagen. Nog voor de Iraanse presidentsverkiezingen in 1388 (2009) verdeelde u een

pamflet waarin mensen opgeroepen werden om samen te komen bij een zwembad voor vrouwen waar

Bassidji (Mobilisatie van de Verdrukten) waren binnengevallen en waar 4-5 mensen zouden zijn gedood.

Op de dag van de Iraanse presidentsverkiezingen ging u niet stemmen omdat u wist dat er gefraudeerd
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zou worden en aangezien u geen interesse had in presidentskandidaat Moussavi. Na de

verkiezingen, besloot u samen met drie andere personen, namelijk A. (…), S. (…) en B. (…), mensen

via pamfletten op te roepen om deel te nemen aan de verscheidene manifestaties. Zelf nam u niet deel

aan de betogingen omdat u anders uw taak van informeren niet zou kunnen uitvoeren. U bent wel een

tweetal keer toevallig in een betoging terechtgekomen en in gevecht geraakt met de ordediensten.

Op 25/11/1389 (14/02/2011), was er opnieuw een voettocht van plein Enghelab tot plein Azadi tegen

de overheid. Die dag ging uzelf pamfletten verspreiden. Toen u klaar was ging u naar Karaj waar A. (…)

en S. (…) eveneens pamfletten aan het verspreiden waren. Daar aangekomen vernam u dat

de manifestanten uiteen waren gedreven. Diezelfde avond, toen u samen met S. (…) en A. (…) op weg

was naar Teheran besloten jullie een kijkje te gaan nemen op plein Azadi. Jullie deden een aantal

toertjes rond het plein waar jullie enkel ordediensten zagen. Onderweg naar huis werden jullie gestopt

aan een controlepost. Jullie werden gevraagd in een bus te gaan zitten tot de inspectie van jullie auto

achter de rug was. Toen de bus vol zat met mensen vertrok hij plots. Jullie werden naar de

centrale veiligheidspolitie gebracht waar jullie tot de volgende ochtend werden vastgehouden. Daarna

werd u overgebracht naar een arrestatiekamer van de Sepah (Korps van Revolutiewachters). Na 24 uur

werd u overgebracht naar de gevangenis van Evin. U werd beschuldigd van het zaaien van onrust en

het verstoren van de openbare orde. Na twee maanden vasthouding werd u, samen met een tiental

andere gearresteerden, naar een gebedshuis gebracht waar een Mollah op jullie zat te wachten. De

Mollah huilde en zei dat jullie goede jongens zijn en jullie verkeerdelijk werden opgepakt. Hij gaf jullie elk

10.000 Toeman als nieuwjaarscadeau en zei dat jullie vrij waren. U diende enkel nog een

belofteverklaring te tekenen dat u geen onrust meer zou zaaien op straat. A. (…) werd twee maanden

later eveneens vrijgelaten. S. (…) bleef in de gevangenis en heeft jullie activiteiten verraden. Daarna

kwamen de autoriteiten bij u thuis langs. U was niet thuis en toen ze u niet vonden werd uw broer K.

(…) gearresteerd. Na een tweetal weken vasthouding werd hij vrijgelaten. Minder dan een week later

werd hij opnieuw gearresteerd. Na zijn vrijlating had hij psychische problemen waarvoor hij momenteel

in een psychiatrische instelling verblijft. Nadat de autoriteiten een eerste keer aan de deur waren

gekomen vertrok u onmiddellijk naar Shomal weer u anderhalve maand à twee maanden heeft

verbleven alvorens het land te verlaten. Via Turkije kwam u naar België alwaar u op 25/07/2011 asiel

heeft aangevraagd. Na uw vertrek uit Iran zijn de autoriteiten nog een aantal keren langsgekomen op

zoek naar u.

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

shenasnameh (geboorteboekje), uw karte-e melli (nationale kaart), uw rijbewijs, een getuigenverklaring

betreffende de problemen na uw vertrek uit Iran en een medisch attest van uw broer K. (…).

B. Motivering

Er moet 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 te worden opgemerkt dat u uw reisweg - u zou illegaal vanuit Iran naar België

zijn gereisd - niet aannemelijk hebt kunnen maken. U kon immers nagenoeg niets vertellen over

deze reisweg. Zo zou u vanuit Urumieh naar een dorp in Turkije zijn gegaan. U kon echter niet zeggen

waar u de grens met Turkije bent overgegaan noch kende u de naam van het dorp in Turkije waar jullie

enkele uren gerust hebben. Voorts zou u vanuit dit onbekende dorp naar Van zijn gereisd maar kende u

geen enkel dorp of stad die u onderweg zou zijn tegengekomen. Niettegenstaande u vanuit Iran tot in

Turkije (Van) met een groep Afghanen zou zijn gereisd en u de weg vanuit Turkije tot België, dewelke

een dertien tal dagen duurde, met een vijf à zestal personen van verschillende nationaliteiten zou

hebben doorgebracht, kende u geen enkele van al deze personen bij naam. Ook de naam van de

smokkelaar die u in Turkije heeft ontmoet was u volledig onbekend. U verklaarde dat deze smokkelaar

constant een andere naam gebruikte. Gevraagd naar welke namen hij dan wel gebruikte diende u het

antwoord schuldig te blijven. Voorts kende u ook de namen niet van de plaatsen waar u tot tweemaal

toe van vrachtwagen heeft gewisseld, kon u niet zeggen welke landen u zou zijn doorgereisd op weg

naar België en had u geen enkel idee of verschillende vrachtwagens door dezelfde chauffeur werden

bestuurd. (CGVS I p. 14-18).

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent ook maar enig

overtuigend (begin van) bewijs van uw beweerde problemen (convocatie, gerechtelijk stuk, informatie

van de rechtbank) in Iran aan te brengen. U weet zelfs niet of er reeds een gerechtelijke procedure

tegen u werd opgestart, u weet niet of er convocaties zijn voor u, noch weet u of u reeds veroordeeld

bent bij verstek (CGVS II p. 17). U verklaarde weliswaar dat uw broer omwille van uw problemen tot

tweemaal toe gearresteerd werd door de Iraanse autoriteiten. U kon echter niet zeggen wanneer uw

broer de eerste keer gearresteerd werd noch kon u zeggen hoelang na de eerste keer hij een tweede

keer gearresteerd werd. U kon enkel zeggen dat het minder dan een week later was. U wist evenmin

welke autoriteiten uw broer hebben gearresteerd noch kon u zeggen door hoeveel personen hij
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gearresteerd werd. Ook de plaats waar uw broer werd vastgehouden was u volledig onbekend. Op de

vraag of er dan voorwaarden gekoppeld waren aan zijn vrijlating diende u wederom het antwoord

schuldig te blijven (CGVS I p. 7; CGVS II p. 14).

Ook over het lot van A. (…), S. (…) en B. (…), de personen waarmee u samen activiteiten had, tast

u volledig in het duister. Zo kon u enkel zeggen dat B. (…) niet gearresteerd werd, dat A. (…)

twee maanden na uw vrijlating ook werd vrijgelaten en dat S. (…) toen nog steeds in de gevangenis

verbleef. Gevraagd naar hoe het momenteel gaat met uw drie vrienden repliceerde u dat u dit niet weet.

Meer nog, u verklaarde dat u geen idee heeft of S. (…) nog in de gevangenis verblijft of reeds vermoord

is. U verklaarde dat u niet kan informeren naar hen aangezien niemand hun adres of telefoonnummer

heeft. Toen u gewezen werd op het feit dat u hun telefoonnummer of adres zou kunnen doorgeven

aan gemeenschappelijke vrienden repliceerde u enkel dat niemand zou willen informeren naar uw

vrienden (CGVS II p. 16). Deze verklaring houdt geen steek. Dat u niet over bovenstaande informatie

beschikte, 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. Er kan immers 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. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel haaks op een vrees voor

vervolging vanwege de autoriteiten van uw land van herkomst.

Daarnaast dient gewezen te worden op een aantal ongerijmdheden en tegenstrijdigheden die

uw geloofwaardigheid verder ondermijnen. Zo verklaarde u in eerste instantie dat u activiteiten had in

Iran nog voor de dag van de Iraanse presidentsverkiezingen op 22/03/1388 (12/06/2009). Uw

activiteiten bestonden – volgens uw verklaringen – uit het verspreiden van teksten met geheime

informatie over de verscheidene presidentskandidaten –met name informatie die de reputatie van deze

kandidaten zou kunnen beschadigen- en het maken van propaganda voor presidentskandidaat

Moussavi en dit alles met als doel het huidige regime neer te slaan (CGVS II p. 5). Gevraagd naar

enkele voorbeelden van dergelijke teksten wijzigde u plots uw verklaringen en zei u dat jullie de mensen

lieten verstaan dat niemand iets heeft aan de verscheidene presidentskandidaten zoals Moussavi of

Ahmadinejad en dat jullie bijgevolg opriepen om niet te gaan stemmen (CGVS II p. 5-6). Later in het

gehoor wijzigde u opnieuw uw verklaringen en zei u plots dat u voor de dag van de Iraanse

presidentsverkiezingen slechts één keer een pamflet heeft verspreid en in dit pamflet enkel opgeroepen

werd tot samenkomst aan een zwembad omwille van een incident met een aantal Bassidji (Mobilisatie

van de Verdrukten) (CGVS II p. 6).

Voorts verklaarde u tijdens uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u twee keer

bewust heeft deelgenomen aan een demonstratie na de presidentsverkiezingen. U verklaarde hierbij dat

u pas twintig dagen na de uitslag van de verkiezingen op straat bent gegaan aangezien u eerder geen

tijd had omdat u moest werken én aangezien de mensen in het begin enkel op straat gingen omdat

ze besluiteloos waren. Pas toen de inhoud van de betogingen begon te veranderen en er slogans tegen

de geestelijke leider Khamenei en tegen de gevestigde waarden werden geroepen besloot u eveneens

te gaan betogen (CGVS I p. 11). Tijdens uw tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal

verklaarde u echter meermaals dat u nooit bewust naar een manifestatie bent gegaan maar er wel een

aantal keer toevallig in terecht bent gekomen. U ging nooit bewust naar een betoging aangezien A. (…)

u verboden had om deel te nemen aangezien het risico te groot was (CGVS II p. 8)

Dat aan uw activiteiten naar aanleiding van de Iraanse presidentsverkiezingen en de problemen

die hieruit zijn voortgevloeid, geen geloof kan worden gehecht, blijkt tot slotte uit uw gebrekkige kennis

in dit verband. Zo verklaarde u dat uw taak tijdens de manifestaties naar aanleiding van de

Iraanse presidentsverkiezingen erin bestond mensen, door middel van pamfletten, op te roepen om te

gaan betogen. U verklaarde dat u met deze activiteit bent begonnen op het moment dat de rellen

hun hoogtepunt bereikten. U kon echter niet zeggen wanneer dit precies was, noch kon u zeggen tot

hoelang na de verkiezingen er precies rellen waren. U verklaarde dat er tot drie maanden na de

verkiezingen mensen elke dag op straat kwamen om te betogen. Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt blijkt echter dat er na de verkiezingsuitslag slechts een zevental

dagen achtereen werd betoogd en het daarna veel rustiger werd. Enkel op speciale dagen, zoals

nationale en religieuze feestdagen werd er nog betoogd. Voorts kende u ook de datum niet van de

eerste betoging waartoe u zou opgeroepen hebben. Meer nog, naast 25/11/1389, kon u geen enkele

datum noemen waarop er gedemonstreerd werd in Iran (CGVS II p. 9-10). Bovendien kon u,

niettegenstaande u ook voor de manifestatie op 25/11/1389 zou hebben opgeroepen en u die dag in de

problemen zou zijn gekomen, nagenoeg niets vertellen over deze manifestatie. Zo verklaarde u tijdens

uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat er die dag een oproeping was geweest om die

dag een voettocht te houden van plein Imam Hossein tot plein Azadi. Echter, gezien het grote aantal
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ordediensten was er niemand op straat gekomen. Zelfs om 21.00u, toen u er aankwam, was daar nog

niemand te zien (CGVS I p. 19). Tijdens uw tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal wijzigde u

plots uw verklaringen. Opeens verklaarde u dat er op 25/11/1389 een voettocht was, de drukste dag die

u zich kon herinneren. De uitgestippelde route was van Enghelab tot Azadi. Gevraagd naar de reden

van deze betoging verklaarde u dat dit enkel het vernietigen van de overheid was. Zowel op de vraag of

er die dag aan iets of iemand steun werd verleend als op de vraag of die dag uitgeroepen werd tot een

bepaalde dag ontkende u (CGVS II p. 11-12). Echter, uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt blijkt dat die dag opgeroepen werd tot grootschalige protesten in solidariteit met de

protesten in Tunesië en Egypte. Deze dag werd uitgeroepen tot Dag van de woede (day of rage).

Tot slot is ook uw verklaring dat u tijdens uw detentie naar een gebedshuis diende te gaan waar

een Mullah zat die in tranen uitbarste en zei dat u een goede jongen was die verkeerdelijk gearresteerd

was én u daarbovenop nog 10.000 Toeman cadeau gaf compleet ongeloofwaardig (CGVS II p. 14). Te

meer daar u later ook nog verklaarde dat u dan wel nog een belofteverklaring diende te ondertekenen

waarin stond dat u geen onrust meer zou zaaien op straat (CGVS II p. 14).

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas.

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

boekje van burgerlijke stand, uw nationale kaart en uw rijbewijs tonen enkel uw identiteit en afkomst

aan, maar die worden niet in twijfel getrokken.

Aan de door u neergelegde getuigenverklaringen betreffende de problemen na uw vertrek,

afkomstig van buren en kennissen kan geen bewijswaarde worden gehecht gezien deze niet afkomstig

zijn van objectieve bronnen. Het medisch attest van uw broer K. (...) toont aan dat uw

broer geheugenproblemen heeft en angstig is. Nergens in dit attest blijkt de ware oorzaak van

de gezondheidsproblemen van uw broer.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 48 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

2.2.1. Waar verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 48 van de vreemdelingenwet wijst de

Raad erop dat artikel 48 van de vreemdelingenwet bepaalt: “Kan als vluchteling worden erkend de

vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden die te dien einde gesteld worden door de internationale

overeenkomsten die België binden”. Verzoekende partij beargumenteert niet in concreto hoe

voornoemd, algemeen geformuleerd artikel door de bestreden beslissing zou zijn geschonden zodat de

schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes

in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid

van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,

incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.
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2.2.3. Waar verzoekende partij betoogt dat ingevolge de uiterst moeilijke omstandigheden waarin zij

naar België is gereisd zij zich noch de reisweg, noch de reiskompanen perfect voor de geest kan halen,

stelt de Raad vast dat verzoekende partij middels voormelde zeer algemene bewoordingen niet

concretiseert wat haar in de onmogelijkheid heeft gesteld ook maar van het minste elementaire gegeven

van haar reisweg in kennis te zijn. Dat verzoekende partij tijdens deze reis, die enkele weken in beslag

nam, geen enkele wezenlijke kennis zou hebben kunnen opdoen van de namen van de door haar

doorreisde dorpen, steden en landen en van de kompanen met wie zij gedurende deze weken heeft

opgetrokken richting België is volstrekt onaannemelijk. Bovendien, zelfs wanneer verzoekende partij

aangeeft dat de smokkelaar voor zichzelf meerdere namen gebruikte, slaagt zij er niet in ook maar één

naam te vermelden. Ook het niet weten of de vrachtwagens door dezelfde of door verschillende

chauffeurs werden bestuurd ondermijnt verder de geloofwaardigheid van de door verzoekende partij

voorgehouden wijze waarop zij naar België is gereisd.

2.2.4. Voor wat betreft het argument van verzoekende partij dat zij al het mogelijke heeft gedaan om

documenten van haar gerechtelijke vervolging in Iran te bekomen, wijst de Raad er vooreerst op dat dit

een blote bewering betreft die verzoekende partij op generlei wijze met enig bewijs onderbouwt. Verder

oordeelt de Raad dat aan documenten die ter ondersteuning van een voorgehouden asielrelaas worden

bijgebracht enkel bewijswaarde kan worden toegekend voor zover deze gepaard gaan met een

geloofwaardig relaas, wat in casu niet het geval is. De herhaling van verzoekende partij dat de door haar

bijgebrachte getuigenverklaringen wel degelijke aantonen dat zij in Iran zal worden vervolgd om politieke

redenen weerlegt niet de desbetreffende motivering van verwerende partij, met name dat deze

getuigenverklaringen afkomstig van buren en kennissen geen objectieve bronnen betreffen waardoor

ook hier geen bewijswaarden kan aan worden toegekend.

2.2.5. Waar verzoekende partij met betrekking tot het zich niet informeren naar de toestand van haar

medeactivisten A., S. en B. opwerpt dat dit zowel haarzelf als deze personen in gevaar zou brengen,

kan door de Raad niet worden ingezien hoe het louter navragen, via familie, vrienden of kennissen, of

iemand nog in de gevangenis zit en of een vriend al dan niet nog in leven is een gevaar voor de

betrokkenen zou kunnen opleveren. Gezien deze elementaire informatie verzoekende partij zou toelaten

een correcte inschatting te maken van haar eigen huidige situatie is het niet onredelijk van verzoekende

partij te verwachten zich met alle middelen, eventueel gebruikmakende van een Iraanse advocaat, te

trachten informeren naar deze wezenlijke gegevens betreffende haar medeactivisten.

2.2.6. Ten slotte stelt de Raad vast dat de door verwerende partij vastgestelde onwetendheid met

betrekking tot de arrestatie van de broer van verzoekende partij, de vastgestelde ongerijmdheden,

onwetendheden en tegenstrijdigheden betreffende haar oppositionele activiteiten in Iran en haar

gebrekkige kennis aangaande de onrust na de presidentsverkiezingen, doorslaggevende motieven

betreffen die door verzoekende partij in haar verzoekschrift ongemoeid worden gelaten waardoor deze

als onbetwist en vaststaand worden beschouwd.

2.2.7. De door verwerende partij vastgestelde flagrante onwetendheden, tegenstrijdigheden en

desinteresse betreffende wezenlijke elementen van het voorgehouden asielrelaas verhinderen aan dit

relaas terecht enig geloof te hechten en laten niet toe verzoekende partij de vluchtelingenstatus met

toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet toe te kennen.

2.2.8. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

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

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

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst

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

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.
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2.2.9. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 15 en 16)

en dat verzoekende partij tijdens de gehoren op het Commissariaat-generaal van 3 februari en 12 juli

2012 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken

neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Farsi en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-

generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.10. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens

of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien december tweeduizend en twaalf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


