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nr. 94 253 van 21 december 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 20 september 2012

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

staatlozen van 21 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 december

2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. LECOMPTE en van attaché

R. LARNO, 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

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Koerd afkomstig uit Urumiye en bent u Iraans

staatsburger. Uw vader was lid en aanhanger van de KDPI (Koerdische Democratische Partij Iran). Op

28/05/1358 (Iraanse kalender, stemt overeen met 19 augustus 1979 in de Gregoriaanse kalender) werd

hij net zoals vele andere Koerden gearresteerd toen Khomeini aan de macht kwam in Iran. Vier jaar

werd hij gevangen gehouden en vijf jaar diende hij verbannen te leven in Yazd (Iran). Uw vader stierf

een natuurlijke dood in 1383 (2004-2005). U hebt verschillende banen gehad. Vanaf 1387 (2008-2009)

tot 1391 (2012) (u hebt slechts twee maanden van 1391 kunnen studeren) hebt u rechten aan

de universiteit van Khoy gestudeerd. U hebt uw diploma niet behaald. U had eveneens de laatste drie
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jaar – vanaf 1388 (2009-2010) – een kledingzaak. U stond in de mannenwinkel en uw echtgenote in

de vrouwenwinkel. Op 10/02/1388 (30 april 2009) werd u opgepakt door de Iraanse autoriteiten. U had

een politieke discussie gehouden met enkele medestudenten over mensenrechten, de maatschappij in

Iran en de presidentsverkiezingen. U vermoedt dat een medestudent of een docent een brief heeft

verstuurd naar de veiligheidsdienst van de universiteit. Diezelfde dag werd u opgeroepen door de

veiligheidsdienst van de universiteit en diende u gedurende een kwartiertje vragen te beantwoorden. Ze

vroegen u waarom u over dergelijke onderwerpen discussieerde. Een paar dagen later werd u

tegengehouden door een zwarte wagen. U werd geblinddoekt, meegenomen en naar een onbekende

plaats gebracht. U werd geslagen en ondervraagd. U diende na 13 dagen opsluiting uiteindelijk een

belofteverklaring af te leggen en u kwam vrij. Bij het begin van de vierde maand van 1389 (juli 2010)

werd u aanhanger van de KDPI. U bent aanhanger geworden via M.A. {...}, een bevriend student van de

universiteit. U had enkele gesprekken met hem op de universiteit en gezien uw ideeën en uw uitspraken

wist hij dat u ook voor de KDPI zou kiezen. U wilde aanhanger zijn van de KDPI omdat u als Koerd geen

rechten hebt en omdat uw vader omwille van zijn KDPI-aanhang werd gearresteerd en verbannen.

Samen met M.A. {...} begon u met het verspreiden van pamfletten in de universiteit van Khoy. M.A. {...}

belde u telkens op wanneer er een pakket met pamfletten klaar lag in Urumiye. Aangezien M.A. {...}

zelf van Salmas afkomstig was, haalde u deze pakketten op. Er waren drie plaatsen waar u een pakket

kon ophalen. U hebt dertien keer pamfletten verspreid op de universiteit. Samen met M.A.

{...} verspreidden jullie ongeveer 250 tot 300 pamfletten. Een derde persoon, S. {...} genaamd, hielp

jullie door telkens op de uitkijk te staan. S. {...} werd ook via M.A. {...} betrokken bij deze activiteit voor

de KDPI. Op 14/01/1391 (2 april 2012) ging u samen met M.A. {...} en S. {...} pamfletten verdelen op

de universiteit van Khoy. Jullie spraken af aan het oude busstation van Khoy. De ene helft van

het reclamemateriaal was bedoeld voor de universiteit van Khoy en de andere helft voor een

andere universiteit in Khoy, waar M.A. {...} de folders ging verspreiden. Nadat jullie klaar waren,

vertrok M.A. {...} met uw wagen en de overige pamfletten naar de andere universiteit. S. {...} reed achter

hem met zijn eigen wagen. U wachtte ondertussen op straat. Een half uur later belde S. {...} u op. Hij zei

u dat u uw gsm diende uit te zetten en niet naar huis mocht gaan. Dit deed u onmiddellijk. U nam een

auto om naar Urumiye te gaan. U hebt zich meteen naar de familie Imam K. {...} in het dorp Qeshlak

begeven. U vertelde de situatie aan de zoon des huizes, A.K. {...}, een neef van uw stam.

Vervolgens informeerde Abdoul zich bij u thuis. ’s Avonds vertelde hij u dat uw moeder en uw vrouw

werden meegenomen voor ondervraging door de Iraanse autoriteiten. Er vond die dag ook een

huiszoeking plaats bij u thuis. Op die dag namen de Iraanse autoriteiten heel wat documenten van u in

beslag. U bent vijf dagen gebleven in Qeshlak. A.K. {...}heeft voor u een smokkelaar geregeld. U bent

van daar naar Ambie gegaan, bij een smokkelaar A. {...}. Op 20/01/1391 (8 april 2012) hebt u

Iran verlaten. U stak de bergen over te paard. Vervolgens bent u met een jeep naar Gevar gebracht.

Daar verbleef u 41 dagen bij Nader. U diende daar zolang te blijven gezien u geen geld had om verder

te reizen. Uw moeder en A.K. {...} regelden en betaalden uw reis naar Europa. U reisde verder per bus

naar Istanboel. Daar hebt u verder gereisd met een vrachtwagen. Op 25 mei 2012 hebt u

asiel aangevraagd in België. U beschikt over uw shenasnameh (geboorteboekje), enkele documenten

die bewijzen dat u examens hebt afgelegd en het postpakket waarmee deze documenten werden

verzonden naar België. U legt daarnaast ook een fax neer van de KDPI-vertegenwoordiging in Parijs

d.d. 17 juli 2012 waaruit blijkt dat u een sympathisant van de partij bent en dat u niet naar Iran kan

terugkeren en foto’s waarop u te zien bent als deelnemer aan een demonstratie voor de Iraanse

ambassade te Brussel.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in 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.

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat uw concrete kennis betreffende de werking en de leden

van de partij waarvoor u beweerde te werken bijzonder beperkt was. Zo wist u zelfs niet eens of M.A.

{...} – de enige persoon van de KDPI met wie u in contact stond en wie u kende gezien hij al twee jaar

een studiegenoot was – al dan niet daadwerkelijk lid van de KDPI was en of hij een functie binnen de

partij had (CGVS, p. 25). U wist evenmin sinds wanneer hij actief was en wat zijn (eventuele)

taken binnen de partij waren (CGVS, p. 22, p. 26 en p. 34). U wist enkel dat hij met u en S. {...}

pamfletten verspreidde in de universiteit van Khoy (CGVS, p. 26). Op 14/01/1391 (2 april 2012) was u

op de hoogte dat hij met uw auto en de overige pamfletten naar de vrije universiteit van Khoy ging

rijden. U weet echter niet wat hij met die pamfletten ging doen en of hij met iemand had afgesproken

(CGVS, p. 23). Het is echter opmerkelijk dat u geen enkele informatie kunt verschaffen over de persoon

door wie u in aanraking kwam met de KDPI en via wie u de door u aangehaalde opdrachten diende uit

te voeren. Voorts weet u niet waar deze folders werden gedrukt. U wist evenmin van waar die

pamfletten kwamen. U diende deze gewoon op de halen op drie plaatsen in Urumiye. U hebt ook niet
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gevraagd aan M.A. {...} met wie hij in contact stond voor de pamfletten (CGVS, pp. 24-25). U kon dus

enkel zeggen dat u pamfletten verspreidde van de KDPI in uw universiteit. Bovenstaande bevindingen

ondermijnen de geloofwaardigheid van uw beweerd engagement voor de KDPI. Overigens kan hieraan

nog toegevoegd worden dat u ook het door u beweerde KDPI-engagement van uw vader niet

aannemelijk gemaakt heeft. U droeg hiervan immers geen enkel begin van bewijs aan. Nochtans kan

redelijkerwijs aangenomen worden dat, gelet op het feit dat hij jarenlang gevangen zou gezeten hebben

en in ballingschap zou geleefd hebben, hiervan toch enig bewijs van bestaat.

Dat er aan de geloofwaardigheid van uw KDPI-engagement ernstig getwijfeld kan worden, blijkt

tevens uit het feit dat u noch betreffende de door u beweerde arrestatie van M.A. {...}, nochtans

uw rechtstreekse vluchtaanleiding, noch betreffende de problemen die uw familieleden naar aanleiding

van uw engagement gehad zouden hebben enige relevante informatie kon aanreiken. Zo wist u niet

door wie M.A. {...} werd opgepakt (CGVS, p. 29). Voorts wist u niet waar en in welke

omstandigheden M.A. {...} is opgepakt. Evenmin bent u op de hoogte waarom S. {...} niet werd

gearresteerd. U bent ook niet op de hoogte of S. {...} al dan niet nog werd aangehouden (CGVS, p. 29).

U weet ook niet wat de gevolgen waren van de arrestatie van M.A. {...} en of hij nog leeft of dood is

(CGVS, p. 28). U hebt zich hierover niet geïnformeerd en u hebt geen poging gedaan om S. {...} te

bereiken (CGVS, pp. 28-29). Uw rechtvaardiging voor uw nalaten - met name dat u niet wist aan wie u

deze informatie diende te vragen – is geenszins afdoende. Bovendien kwam de familie van M.A. {...}

drie tot vijf keren langs bij uw familie. Uw stelling dat ze slechts kwamen om te vragen of u zich wilde

aangeven bij de autoriteiten en om u de schuld te geven van de arrestatie van M.A. {...} is allerminst

afdoende voor het gebrek aan informatie (CGVS, pp. 28-29). Betreffende de problemen die uw

familieleden na uw vertrek zouden hebben gekend, wist u niet waar uw familieleden (uw echtgenote en

uw moeder) werden ondervraagd. U stelde hierover evenmin vragen (CGVS, p. 33). U wist evenmin

welke overheidsinstanties aan uw familieleden vragen stelden en of het steeds dezelfde

overheidsinstantie was die aan uw familieleden vragen stelde (CGVS, p. 33). Voorts wist u niet met

zekerheid hoeveel keer de autoriteiten bij u thuis langsgeweest zijn (CGVS, p. 17). U kon evenmin met

zekerheid zeggen of de autoriteiten bij kennissen of bij andere familieleden, behalve uw moeder en uw

echtgenote, langsgeweest waren (CGVS, p. 34).

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. Van een asielzoeker kan immers

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

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. Gezien de problemen van M.A. {...}

uw rechtstreekse vluchtaanleiding vormen – door de arrestatie van M.A. {...} zou u ook gezocht

worden –, gezien uw familieleden door de Iraanse autoriteiten lastig gevallen worden omdat de

autoriteiten op zoek zijn naar u en gezien u noch de problemen van M.A. {...}, noch de problemen van

uw familieleden aannemelijk heeft weten te maken, wordt eveneens de geloofwaardigheid van uw

bewering dat u door de Iraanse autoriteiten actief zou worden gezocht, fundamenteel ondergraven.

Dat er aan uw beweerde problemen geen geloof kan worden gehecht, blijkt ten slotte tevens uit het

feit dat het bevreemdend is dat bij de huiszoeking uitgevoerd op 14/01/1391 (2 april 2012) door de

Iraanse autoriteiten enerzijds alles, i.e. uw documenten en boeken van de universiteit, uw mellikaart

(nationale kaart), uw rijbewijs, enz., zou meegenomen zijn en dat u anderzijds wel uw shenasnameh

en verschillende documenten van de universiteit, zoals betalingsbewijzen, kon neerleggen.

Nochtans bevonden deze laatste documenten zich op het moment van de huiszoeking ook bij u thuis.

Hiervoor had u geen verklaring. U opperde uitsluitend dat de door u neergelegde documenten zich

misschien in een andere kast of kamer bevonden (CGVS, pp. 13-15). Deze merkwaardigheid zet de

geloofwaardigheid van de door u beweerde huiszoeking bijkomend op de helling. Dit overigens blijkt

tevens uit uw gebrekkige informatie wat deze huiszoeking betreft. Zo wist u niet welke

overheidsinstantie de huiszoeking uitgevoerd had en of deze overheidsinstantie al dan niet een

huiszoekingsbevel bij zich had (CGVS, p. 17).

Betreffende uw eenmalige deelname aan een betoging in België voor de Iraanse ambassade kan tot

slot nog opgemerkt worden dat bezwaarlijk gesteld kan worden dat u omwille van deze

eenmalige, kleinschalige activiteit in die mate in de kijker zou hebben gelopen dat u hierom bij terugkeer

naar Iran het risico zou lopen op vervolging of op ernstige schade. U was immers enkel een gewone

deelnemer aan deze manifestatie. U hebt niet het woord genomen tijdens deze manifestatie (CGVS, p.

30). U herinnert zich zelfs niet de namen van de personen van Arabische afkomst die werden

geëxecuteerd en voor wie deze demonstratie werd georganiseerd (CGVS, p. 16). Uw naam staat

evenmin vermeld in wat koerdistanmedia hierover heeft gepubliceerd (CGVS, pp. 32-33). Andere

activiteiten voor de KDPI had u niet in België (CGVS, p. 30).
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De door u neergelegde documenten wijzigen bovenstaande vaststellingen geenszins. Uw identiteit

en uw nationaliteit staan niet ter discussie. Het feit dat u studeerde aan de universiteit wordt evenmin

in twijfel getrokken. Betreffende het KDPI-attest waarin gesteld wordt dat u bij terugkeer naar Iran

gevaar loopt, dient opgemerkt te worden dat een document, om bewijskrachtig te zijn, dient te kaderen

in een geloofwaardig relaas, wat hier niet het geval is.

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

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 52 en 62 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). Verzoeker stelt dat de verwerende partij

in de bestreden beslissing geen rechtsregel aanduidt op basis waarvan zij de bestreden beslissing heeft

genomen.

2.1.2. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet opgenomen formele motiveringsplicht heeft tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). De administratieve overheid dient

in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag

liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november

2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari

2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing wel degelijk verwezen wordt naar de juridische grond,

met name de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet en dat omstandig wordt uiteengezet

waarom de commissaris-generaal verzoeker de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus heeft

geweigerd. Verzoeker maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is gegrond,

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

motiveringsplicht.

Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 52 van de vreemdelingenwet, kan de Raad niet inzien

hoe dit artikel geschonden zou kunnen zijn, daar de bestreden beslissing werd genomen op basis van

artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 te weigeren.

Het middel is niet ernstig.

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 57/7ter en 62 van de

vreemdelingenwet.

2.2.2. Inzake de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet verwijst de Raad naar

de bespreking van het eerste middel. Uit lezing van het tweede middel blijkt voorts dat verzoeker de

schending beoogt op te werpen van de materiële motiveringsplicht.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust 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 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
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réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid 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 voor de

vluchtelingen en de staatlozen 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.

2.2.4. Verzoeker betoogt dat de verwerende partij, in tegenstelling tot wat blijkt uit artikel 57/7ter van de

vreemdelingenwet, omgekeerd te werk gaat en eerst de verklaringen analyseert om pas nadien de

stukken te bekijken. Verzoeker stelt dat dit artikel vijf punten aangeeft waarmee de commissaris-

generaal rekening moet houden, wil hij een asielaanvraag geloofwaardig achten zonder dat deze

gestaafd of ondersteund wordt door stukken. Hij stelt dat de stukken die hij heeft aangebracht en die

niet werden geweerd door de verwerende partij, positieve elementen zijn, van waaruit zijn verklaringen

moeten bekeken worden in de plaats van te vertrekken vanuit de ongeloofwaardigheid van verzoekers

relaas.

2.2.5. Artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:

“De Commissaris-generaal kan, wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont

met stukken of andere bewijzen, de asielaanvraag geloofwaardig achten wanneer aan de volgende

voorwaarden is voldaan:

a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) vast is komen te staan dat de verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.”

Dit artikel bepaalt dat, in het geval een asielzoeker geen stukken of bewijzen heeft om zijn asielrelaas te

staven, onder cumulatieve voorwaarden verklaringen op zich kunnen volstaan om zijn asielrelaas

geloofwaardig te achten. In dit artikel kan dus niet gelezen worden dat de commissaris-generaal daarom

eerst verzoekers stukken dient te beoordelen, vooraleer over te gaan tot het analyseren van zijn

verklaringen. De asielzoeker dient in eerste instantie zijn asielrelaas aannemelijk te maken aan de hand

van geloofwaardige verklaringen en, indien mogelijk, stukken die het relaas kunnen staven.

De Raad wijst er erop dat de commissaris-generaal heeft vastgesteld dat verzoekers verklaringen niet

geloofwaardig zijn omwille van verschillende vaagheden die raken aan de essentie van zijn asielrelaas.

Zoals hierna zal blijken, is verzoeker er niet in geslaagd deze vaststelling te weerleggen. Aangezien

verzoekers relaas niet in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd (voorwaarde onder e))

en de criteria van artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet cumulatief dienen te worden vervuld, kan hij

zich niet dienstig beroepen op dit artikel. Het voordeel van de twijfel wordt slechts toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en de asielinstanties overtuigd zijn van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen, hetgeen in casu niet het geval is.

2.2.5. Verzoeker stelt dat de commissaris-generaal op geen enkel ogenblik weergeeft om welke reden-

en zijn verklaringen niet geloofwaardig zouden zijn. Hij stelt dat de stukken zijn verklaringen onder-

steunen en dat deze aldus afdoende zijn en dat er geen enkel element is waaruit blijkt dat zijn

verklaringen niet stroken met de “algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn

aanvraag” (artikel 57/7ter, punt c)). Hij stelt tevens dat er geen enkele specifieke of algemene informatie
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aan het dossier werd toegevoegd, waardoor hij niet kan nagaan of de beslissing in rechte verantwoord

is.

2.2.6. Het betoog van verzoeker is geenszins ernstig. Uit lezing van de bestreden beslissing blijkt over-

duidelijk waarom de verklaringen en de stukken die verzoeker heeft bijgebracht, niet kunnen leiden tot

de toekenning van de vluchtelingen- of subsidiaire beschermingsstatus. De Raad wijst er nogmaals op

dat stukken slechts bewijswaarde hebben voor zover ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen,

hetgeen in casu niet het geval is. Door erop te blijven hameren dat zijn verklaringen wel degelijk geloof-

waardig zijn en ondersteund worden door stukken, gaat verzoeker voorbij aan de concrete motieven van

de bestreden beslissing en slaagt hij er niet in hieraan afbreuk te doen. De Raad ziet voorts niet in welke

informatie het Commissariaat-generaal had moeten toevoegen aan het administratief dossier wanneer

het de asielaanvraag van verzoeker verwerpt omdat zijn verklaringen over kernaspecten van zijn asiel-

relaas een onaannemelijke vaagheid bevatten derwijze dat dit terecht afbreuk doet aan de geloofwaar-

digheid ervan. De commissaris-generaal baseert zich bij deze besluitvorming immers niet op “informatie”

maar louter op de verklaringen van verzoeker en motiveert waarom deze verklaringen niet kunnen

overtuigen om hem als vluchteling te erkennen.

Waar verzoeker opnieuw verwijst naar artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet, verwijst de Raad naar

de bespreking onder het vorig punt.

2.2.7. Om zijn gebrekkige kennis over KDPI te verantwoorden, betoogt verzoeker slechts een kleine

garnaal geweest te zijn in het verhaal van de KDPI. Als verzetspartij moest alles clandestien gebeuren

in Iran. Betrokkenheid bij een politieke organisatie is dan ook een levensbedreigende handeling. De

kennis van de structuren van de groep wordt dan ook meestal beperkt tot de hooggeplaatste leden.

Eenvoudige militanten worden niet betrokken bij de structuren. Ter vergelijking verwijst verzoeker naar

het succes van de Belgische verzetsgroepen tijdens de tweede wereldoorlog. Deze waren zo efficiënt

net omdat niemand de volledige structuur kende en er aldus slechts beperkte lekken en infiltraties

mogelijk waren. Verzoeker voegt een stuk 6 en citeert hieruit over het Kempisch legioen. Derhalve is het

niet verwonderlijk dat hij enkel contact had met zijn rechtstreekse studiegenoten, de acties waren

beperkt tot de universiteit en er was geen enkele reden om hem in kennis te stellen van andere

activiteiten of leden. Het element over het effectief lidmaatschap van M. A. moet ook in het licht van

voorgaande gezien worden. Er werd niet openlijk gesproken over de KDPI. Bovendien is er geen enkel

element in het dossier dat zou aantonen dat de KDPI effectief dermate gestructureerd is in Iran dat er

lidkaarten, functies en andere worden toegekend.

2.2.8. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoeker verklaarde in contact gekomen te zijn

met de KDPI via M. A. – een medestudent van hem aan de universiteit – met wie verzoeker verschillen-

de keren sprak over de KDPI (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 22). Gelet op

voorgaande, samen genomen met de verklaringen van verzoeker dat hij samen met M. A. dertien keer

pamfletten verspreidde van de KDPI (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 24),

hetgeen een risicovolle onderneming is, mag van verzoeker redelijkerwijze verwacht worden dat hij kan

antwoorden op vragen aangaande M. A. en diens relatie tot/werkzaamheden voor de KDPI. Het betoog

van verzoeker dat hij slechts een kleine garnaal was, kan in deze geenszins overtuigen. Immers blijkt uit

verzoekers verklaringen dat M. A. een centrale figuur betreft in zijn asielrelaas. Verzoekers relatie met

M.A. draait rond de KDPI en de activiteiten daarvoor zodat mag verwacht worden dat verzoeker meer

gedetailleerde informatie kan verschaffen over de positie van M. A. binnen de KDPI en zijn activiteiten

ervoor. De vergelijking die verzoeker maakt met het Kempisch legioen is in casu dan ook niet dienstig

nu de bestreden beslissing niet gebaseerd is op het gebrek aan kennis over de namen van oversten

maar wel op de beperkte kennis over de personen die centraal staan in zijn asielrelaas en over de

opdrachten die hij uitvoerde en die zijn vluchtaanleiding uitmaakten. Gelet op de pertinente vaststelling-

en dienaangaande in de bestreden beslissing kon de commissaris-generaal terecht oordelen dat het

beweerde engagement van verzoeker voor de KDPI niet aannemelijk is. De Raad wijst er voorts op dat

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet moet 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.

2.2.9. Verzoeker betoogt voorts zeer goed te weten wat M. A. met de pamfletten ging doen, met name

ze verspreiden in de andere universiteit. Verzoeker verwijst naar pagina 23 uit zijn gehoorverslag. Wat

wel juist is, is dat verzoeker niet weet of M. A. hierbij hulp kreeg van derden, dan wel alles zelf

verdeelde. Hoe minder iemand hiervan afwist, hoe beter.
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2.2.10. Uit nazicht van het gehoorverslag blijkt evenwel dat, wanneer verzoeker de vraag gesteld wordt:

“Wat deed hij effectief op die andere unief?”, hij een zeer onduidelijk antwoord geeft waaruit wel degelijk

zijn gebrek aan kennis over de activiteiten van M. A. op de andere universiteit blijkt. Immers antwoordde

verzoeker: “M. {..} weet ik niet wat hij deed, hij nam die affiches mee, naar daar om een andere student

te geven daar verspreiden, dat weet ik niet zeker, met wie hij had afgesproken, ik weet dat niet.”

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 23). Nogmaals blijkt hieruit dat verzoeker een

dermate gebrekkige kennis over M. A. tentoonspreidt die – samen gelezen met de overige motieven –

wel degelijk afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van verzoekers relaas. Het betoog van verzoeker

kan dan ook geenszins overtuigen.

2.2.11. Verzoeker meent dat de commissaris-generaal ten aanzien van zijn vader een fout beging. In de

feiten staat verkeerdelijk vermeld dat zijn vader werd opgepakt op 28/05/1358 terwijl hij duidelijk heeft

aangegeven dat zijn vader werd opgepakt door een op 28/05/1358 uitgevaardigde beslissing van

Khomeini. Uit niets blijkt waarom de betrokkenheid van zijn vader voorts ongeloofwaardig zou zijn.

Verzoeker heeft tijdens zijn jeugd moeten vaststellen dat willekeur, deportaties en straffeloosheid van de

overheid in Iran normaal zijn. Het Commissariaat-generaal wordt uitgenodigd bewijzen of elementen

naar voren te brengen waaruit blijkt dat dit element niet met de werkelijkheid zou overeenstemmen.

Verzoeker stelt geen tijd gehad te hebben documenten te verzamelen die voor zijn verhaal dienstig

zouden kunnen zijn. Verzoeker heeft geen schriftelijke bewijzen van zijn vaders deportatie en arrestatie

aangezien het in Iran niet de gewoonte is om dergelijke bewijzen te verschaffen aan de getroffen leden.

Opnieuw blijkt uit geen enkel element dat de commissaris-generaal over andere inlichtingen zou

beschikken die er zouden toe leiden te besluiten dat dergelijke bewijzen wel voorhanden zouden zijn.

2.2.12. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt vooreerst dat hij stelde dat Khomeini op 28/05/1358 zei

dat alle Koerden moesten gearresteerd worden en dat zijn vader één van de gearresteerden was

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 19). De Raad ziet geenszins in hoe verzoekers

betoog dat zijn vader niet die dag zelf werd opgepakt – waarbij hij nalaat aan te geven op welke dag zijn

vader dan wel werd opgepakt – afbreuk kan doen aan de motieven van de bestreden beslissing. Immers

is het niet de datum van arrestatie van zijn vader die centraal staat om het engagement van zijn vader

voor de KDPI niet geloofwaardig te bevinden, maar wel het gebrek aan begin van bewijs van dit

engagement. De Raad wijst er dienaangaande op dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als

geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Nu verzoeker zijn eigen engagement voor de KDPI niet

aannemelijk heeft weten maken, kunnen ook vragen gesteld worden bij het beweerde engagement van

zijn vader voor de KDPI, dit in het licht van de verklaringen van verzoeker dat zijn vader jarenlang

gevangen zou gezeten hebben en in ballingschap zou geleefd hebben zodat verwacht kan worden dat

van dergelijke lange detentie materieel bewijs bestaat. De Raad acht het geenszins geloofwaardig dat

wanneer een persoon gearresteerd en dermate lang wordt vastgehouden, hiervan geen enkel materieel

spoor bestaat. Met zijn bloot betoog dat hij in zijn jeugd getuige is geweest van willekeur, deportaties en

straffeloosheid, toont verzoeker geenszins aan dat de feiten aangaande zijn vader ook werkelijk hebben

plaatsgegrepen. Nogmaals wijst de Raad erop dat het niet aan de commissaris-generaal is om te

bewijzen dat de feiten onwaar zijn en het evenmin zijn taak is om zelf de lacunes in de bewijsvoering

van de vreemdeling op te vullen. Uit de samenlezing van de diverse motieven van de bestreden

beslissing kan terecht besloten worden dat verzoekers relaas ongeloofwaardig is.

2.2.13. Om zijn gebrek aan kennis te verantwoorden over de toestand van M. A., stelt verzoeker dat hij

sinds de feiten ondergedoken leefde en hij niet de luxe had zich hierover te kunnen informeren. Boven-

dien heeft zijn familie bezoek gekregen van de familie van M. A. net om te eisen dat hij zichzelf zou

uitleveren. Door deze eis ontstond een gespannen situatie tussen beide families zodat het normaal is

dat hij geen bijkomende informatie kan aanleveren over de toestand van M. A. Wat betreft zijn onwe-

tendheid over de huiszoekingen en/of -bezoeken is verzoeker voorts formeel; hij was op dat ogenblik

gelukkig niet aanwezig en kan dan ook niet melden wie de betrokken diensten waren. Verder stelt

verzoeker aangaande de huiszoekingen dat hij enkel de documenten kan overmaken die zijn familie

hem heeft bezorgd. Hoe het komt dat bepaalde documenten wel en andere niet werden meegenomen

kan hij niet verklaren. De meegedeelde stukken moeten wel op hun merites beoordeeld worden. Verder

vraagt verzoeker het Commissariaat-generaal welke richtlijnen er zijn bij huiszoekingen en wat wel of

niet zou moeten meegenomen worden.

Wat betreft het huiszoekingsbevel betoogt verzoeker dit ook niet te weten aangezien hij niet aanwezig

was. Verzoeker weet wel dat de veiligheidsdiensten geen ‘huiszoekingsdocument’ nodig hebben indien

zij wensen binnen te vallen bij de mensen.

Verzoeker laakt voorts de houding van de commissaris-generaal. Ten onrechte meent deze dat

verzoeker geen interesse heeft in zijn situatie. In de weinige contacten met zijn familie probeert hij deze
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gerust te stellen door te zeggen dat hij veilig is, te vragen naar hun algemene toestand en indien

mogelijk naar recente gebeurtenissen in zijn thuisland. Verzoeker stelt alles in het werk om bijkomende

bewijzen te kunnen voorleggen. In Iran heerst evenwel niet dezelfde administratieve ijver als in Europa

en ontvangt men niet van elke daad van de overheid een bewijs. Na het interview op het Commissari-

aat-generaal vernam verzoeker nog dat hij werd opgeroepen om uitleg te verschaffen aan het gerecht.

Verzoeker doet al het mogelijke om het origineel van de oproeping in handen te krijgen en legt thans de

scan hiervan voor (stuk 5).

2.2.14. De Raad wijst erop dat van een asielzoeker redelijkerwijze mag verwacht worden dat hij

interesse betoont in de elementen die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht en dat hij dan ook alles

in het werk stelt om zich hierover te informeren. Zijn betoog waarom hij geen informatie heeft over de

toestand van M. A. kan geenszins overtuigen. Immers blijkt nergens uit dat verzoeker geen contact zou

kunnen opnemen met andere personen dan de familie van M. A. om te weten te komen wat er met M.

A. is gebeurd. Bovendien, indien de familie van M. A. eist dat verzoeker zich zou uitleveren, dan is het

niet logisch dat zij daartoe de redenen – i.e. wat er gebeurd is met M. A. – niet zouden geven.

Het betoog van verzoeker dat hij niet aanwezig was bij de huiszoekingen om zijn gebrek aan kennis

daarover te verantwoorden, kan evenmin overtuigen. Immers, zoals reeds gesteld, mag van een

asielzoeker redelijkerwijze verwacht worden dat hij interesse betoond in de evolutie van zijn problemen.

Uit niets blijkt dat verzoeker zich niet via zijn familie kon informeren over deze huiszoekingen. De

vaststelling dat verzoeker nalaat dit te doen, doet dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van

zijn voorgehouden asielrelaas.

Verzoeker voegt thans aan het verzoekschrift een oproeping van het gerecht ter ondersteuning van het

asielrelaas. Verzoeker geeft zelf in zijn verzoekschrift toe dat dit een onvertaalde scan betreft. Los van

het feit dat een scan geen origineel is en aldus gemakkelijk door knip- en plakwerk te vervalsen is, wijst

de Raad op artikel 8 van zijn procedurereglement (PR RvV). De Raad stelt vast dat dit stuk in een

andere taal dan deze van de rechtspleging is opgesteld en niet vergezeld is van een voor eensluidende

verklaarde vertaling. In toepassing van artikel 8 PR RvV beslist de Raad dit document niet in overwe-

ging te nemen.

De Raad treedt de vaststellingen van de commissaris-generaal bij dat het niet aannemelijk is dat de

Iraanse autoriteiten tijdens de huiszoeking diverse documenten meenemen, maar dan andere belang-

rijke documenten waaronder verzoekers shenasnameh, gewoon laat liggen. Het betoog van verzoeker

dat hij dit niet kan verklaren noch het feit dat de commissaris-generaal niet aantoont welke richtlijnen

gelden bij een huiszoeking, kan aan voorgaande bevinding afbreuk doen. Bij gebrek aan materieel

bewijs zijn de verklaringen van de asielzoeker de enige basis waarop de commissaris-generaal de

gegrondheid van de asielaanvraag kan beoordelen. De Raad stelt vast dat verzoeker geen verklaring

kan geven waarom de Iraanse autoriteiten tal van documenten van hem meenemen, maar andere, in

het licht van de huiszoeking eveneens belangrijke documenten, dan weer laat liggen. Waar verzoeker

nog betoogt te weten dat veiligheidsdiensten geen huiszoekingsdocument nodig hebben, kan hij met

dergelijk argument evenmin afbreuk doen aan de vaststelling dat hij niet wist of de overheidsinstantie

die de huiszoeking uitvoerde al dan niet een huiszoekingsbevel had.

2.2.15. Verzoeker betoogt nog dat uit de aanvullende stukken blijkt dat het niet bij één betoging is

gebleven en dat hij verschillende publicaties op zijn naam heeft, hetgeen weer een bevestiging is van

zijn betrokkenheid (stuk 5).

2.2.16. Waar verzoeker thans lijkt te willen betogen “refugié sur place” te zijn omwille van het feit dat hij

heeft deelgenomen aan betogingen en verschillende publicaties op zijn naam heeft, benadrukt de Raad

dat met betrekking tot asielaanvragen gegrond op activiteiten ontwikkeld in het gastland (“réfugié sur

place”), een bijzondere bewijslast geldt. Enerzijds moet verzoeker een uitgebreid, gedetailleerd en

coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot

zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen en anderzijds zal de beslissende

instantie met een meer dan gewone gestrengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen. Het

volstaat niet om louter te verwijzen naar een algemene situatie in het land van herkomst. Bij de

beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland, zijn de reële kans op

vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde

redenen, van cruciaal belang.
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De Raad treedt vooreerst de vaststellingen van de commissaris-generaal desbetreffend in de bestreden

beslissing bij. Verzoeker betwist deze motieven ook niet, maar komt thans te stellen dat het niet bij één

betoging is gebleven en voegt dienaangaande stukken toe.

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op

vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde

redenen van cruciaal belang. Er moet rekening worden gehouden met de beoordeling van de

handelingen van de betrokkene door de overheden van het land van herkomst, meer bepaald of er

aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een dissidente

politieke overtuiging door bovenvermelde overheden.

Activiteiten na de vlucht zullen niet noodzakelijk leiden tot een reëel risico op vervolging in het land van

herkomst ofwel omdat de overheden in het land van herkomst er niet van op de hoogte zijn ofwel omdat

het opportunistische karakter van deze activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip van de natio-

nale overheden van de betrokkene.

In casu heeft verzoeker zijn politieke betrokkenheid bij de KDPI in Iran niet aangetoond noch maakt hij

aannemelijk dat hij door de Iraanse autoriteiten wordt vervolgd of geviseerd. Voorts toont verzoeker niet

in het minst zijn politiek profiel aan, en toont hij niet aan dat hij een prominente plaats inneemt in het

protest in België tegen de Iraanse autoriteiten. Met geen enkel concreet element toont verzoeker aan

dat hij omwille van zijn loutere deelname aan manifestaties en activiteiten in het buitenland – voor zover

de autoriteiten al op de hoogte kunnen zijn van zijn deelname – geviseerd zal worden bij terugkeer naar

zijn land van herkomst. Uit het neerleggen van een aantal foto’s van betogingen en andere activiteiten

waaraan verzoeker zou hebben deelgenomen blijkt enkel zijn deelname, niets meer en niets minder. De

publicaties waarvan verzoeker beweert de auteur te zijn, zijn in een andere taal dan deze van de rechts-

pleging opgesteld en niet vergezeld van een voor eensluidende verklaarde vertaling. In toepassing van

artikel 8 PR RvV beslist de Raad deze documenten niet in overweging te nemen.

2.2.17. Het tweede middel kan niet worden aangenomen.

2.3.1. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker betoogt dat op geen enkele wijze gemotiveerd wordt waarom hem de subsidiaire bescher-

ming wordt geweigerd. Verzoeker verwijst dienaangaande nogmaals naar zijn asielrelaas en meent

bloot te staan aan de doodstraf bij terugkeer naar Iran.

2.3.2. Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet verwijst de Raad

naar zijn bespreking van het eerste middel dienaangaande.

Waar verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze motiveert waarom hem de

subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing van

de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is ingegeven door de

motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist.

Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met

de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn

land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en

b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in

zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen die de toekenning van een

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

2.4. De Raad is van oordeel 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
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een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet worden weerhouden.

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 eenentwintig december tweeduizend en

twaalf door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


