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nr. 202 268 van 12 april 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

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 2 januari 2018 heeft

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

30 november 2017.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 januari 2018 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat A. SAKHI MIR-BAZ verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Op 7 mei 2013 vroeg u asiel in België aan. U verklaarde als Iraans staatsburger uit Teheran Iran

verlaten te hebben op aanraden van uw zonen H.M.M.M. (…) (O.V. X) en H.M.O. (…) (O.V. X) die Iran

ook hadden verlaten omdat ze behoorden tot de verboden ‘Dervishi Gonabadi’ orde. U vreesde

problemen met de Iraanse autoriteiten in hun zoektocht naar uw zonen. Op 26 september 2013 werd u

als vluchteling erkend.

Uit informatie aanwezig in uw administratief dossier blijkt dat u op 21 augustus 2017 vanuit Turkije naar

Iran reisde. Als gevolg hiervan vroeg de Dienst Vreemdelingenzaken op 22 augustus 2017 om de
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geldigheid van uw vluchtelingenstatus te onderzoeken. U werd aldus op 9 oktober 2017 op de zetel van

het Commissariaatgeneraal gehoord waar u erkende dat u sinds de toekenning van uw

vluchtelingenstatus drie keer naar Iran bent teruggegaan voor telkens een twintigtal dagen. Een eerste

keer ging u terug op vraag van uw in Iran achtergebleven moeder. Uw moeder vond het vreselijk om u

en de kleinkinderen niet meer te zien. Samen met uw moeder bezocht u pelgrimsoorden. In september

2016 keerde u naar aanleiding van het overlijden van uw moeder op 2 september 2016 opnieuw naar

Iran terug. U regelde de praktische zaken van de begrafenis en ging naar de begraafplaats. In

augustus/september 2017 trok u een derde, laatste keer naar Iran toen uw broer R.H.M. (…) na een

verkeersongeval in het ziekenhuis was beland. Toen u in Iran aankwam, was uw broer na een

ziekenhuisverblijf van enkele weken uit het ziekenhuis ontslagen. U nam toen deel aan de

herdenking van het overlijden van uw moeder, u bezocht soms familieleden en deed boodschappen.

Voor het overige bleef u binnenshuis. U vreest bij een terugkeer naar Iran alsnog problemen te kennen

met de Iraanse autoriteiten ten gevolge van uw kinderen. Als reden tot het behoud van uw

vluchtelingenstatus geeft u verder aan dat uw kinderen in België zijn. Uw raadsman wijst tevens op de

mogelijke risico’s verbonden aan het feit dat u in België problemen kende met uw ex-schoonzoon D.Y.

(…). Y. (…) probeerde u op 4 december 2015 in België te vermoorden. Hij werd uiteindelijk wegens

poging tot moord en verboden wapendracht in België tot een celstraf van drie jaar veroordeeld. Uw

raadsman sluit niet uit dat Y. (…) in Iran op u wraak zal nemen. Uit uw administratief dossier blijkt dat Y.

(…) op 25 januari 2016 in vrijheid werd gesteld. U werd ten gevolge van de problemen met Y. (…) door

de Dienst Slachtofferhulp opgevolgd.

U bent in het bezit van de volgende documenten: uw origineel Iraans paspoort (uitgereikt door de

Iraanse ambassade in Brussel op 11 juni 2014), enkele politionele en gerechtelijke documenten waaruit

blijkt dat D.Y. (…) wegens poging tot moord en verboden wapendracht in België tot een celstraf van drie

jaar veroordeeld werd, een attest van het CAW Antwerpen waaruit blijkt dat u van 1 juni 2016 tot 3 april

2017 begeleid werd door de Dienst Slachtofferhulp, de overlijdensakte van uw moeder en een

ziekenhuisattest ter ondersteuning van de ziekenhuisopname van uw broer na een verkeersongeval.

B. Motivering

U werd op 26 september 2013 erkend als vluchteling. Er dient te worden opgemerkt dat,

niettegenstaande u erkend werd als vluchteling, heden uw vluchtelingenstatus moet worden

opgeheven.

Artikel 55/3 van Vreemdelingenwet bepaalt dat een vreemdeling ophoudt vluchteling te zijn wanneer hij

valt onder artikel 1C van het Verdrag van Genève. Volgens artikel 1 C (1) van het Verdrag van Genève

houdt een persoon op vluchteling te zijn indien hij vrijwillig opnieuw de bescherming inroept van het land

van zijn nationaliteit.

Voor de toepassing van deze opheffingsgrond moet de vluchteling vrijwillig handelen, met zijn gedrag

moet hij de intentie hebben om de bescherming van zijn nationale autoriteiten in te roepen en zijn

gedrag moet daadwerkelijk resulteren in zo’n bescherming. De vluchteling verblijft buiten het land van

nationaliteit. Een vluchteling die vrijwillig opnieuw de bescherming inroept van het land van zijn

nationaliteit heeft niet langer nood aan internationale bescherming. Door vrijwillig de bescherming in te

roepen van het land van nationaliteit toont de vluchteling aan dat hij niet langer in de onmogelijkheid

verkeert beroep te doen op de bescherming van zijn autoriteiten (UNHCR, Handbook and Guidelines on

procedures and criteria for determining refugee status, December 2011, para. 118 – 119).

Niettegenstaande u meent dat u uw vluchtelingenstatus dient te behouden omdat u nog steeds

problemen met de autoriteiten in Iran vreest ten gevolge van uw zonen en uw raadsman opperde dat u

in Iran problemen zou kunnen kennen met uw schoonzoon D.Y. (…) (CGVS, p.8 en p.9) die volgens

beschikbare informatie sinds 25 januari 2016 terug op vrije voeten loopt, keerde u nadat u als

vluchteling werd erkend volgens uw verklaringen en volgens informatie aanwezig in uw administratief

dossier drie keer terug naar Iran: om uw moeder een plezier te doen omdat ze u miste, in september

2016 omdat uw moeder overleden was en in augustus/september 2017 omdat uw broer gewond was

geraakt bij een verkeersongeval.

Uit de vaststelling dat u de afgelopen jaren meermaals terugkeerde naar uw land waarvan u de

nationaliteit beschikt, gebruik makend van een nationaal paspoort afgeleverd door de Iraanse

ambassade in Brussel op 11 juni 2014 (en geldig tot 11 juni 2019) kan worden besloten dat u vrijwillig

opnieuw de bescherming inroept van het land van uw nationaliteit. Uit uw gedragingen blijkt bijgevolg de

afwezigheid van een gegronde vrees voor vervolging. Derhalve dient te worden overgegaan tot de

opheffing van uw vluchtelingenstatus.

Als reden voor het behoud van uw status haalde u tevens aan dat uw kinderen in België zijn (CGVS,

p.8). Dit argument kan het behoud van uw status niet wettigen. Dergelijk familiaal motief ressorteert niet

onder de criteria van de Geneefse conventie, noch onder de bepalingen inzake subsidiaire

bescherming.
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Er zijn in uw dossier bovendien geen elementen aanwezig waaruit blijkt dat artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet dient toegepast te worden.

Evenmin zijn er andere elementen voorhanden die wijzen op een actuele vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Uw documenten wijzigen voorgaande vaststellingen niet. Uw identiteit, nationaliteit en terugkeer naar

Iran zoals aangetoond in uw Iraans paspoort staan immers niet ter discussie, net zo min als het

overlijden van uw moeder, de hospitalisatie van uw broer, de problemen die u in België kende met D.Y.

(…) en de daaropvolgende begeleiding door de Dienst Slachtofferhulp.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus opgeheven.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 55/3 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) juncto het redelijkheidsbeginsel.

Verzoekster stelt dat de omstandigheden op basis waarvan de vluchtelingenstatus werd toegekend niet

in positieve zin zijn gewijzigd. Zij gaf nooit aan problemen te hebben met het regime. Zij vluchtte omdat

haar kinderen door het regime werden vervolgd.

Verzoekster heeft een schoonzoon van Iraanse origine die haar in België trachtte te vermoorden.

Verzoekster verwijst naar de politionele en gerechtelijke stukken in het administratief dossier.

Verweerder liet na te onderzoeken of “verweerster” bij een terugkeer naar Iran slachtoffer kan worden

van vervolging door de schoonzoon. De omstandigheden zijn dus sterk veranderd in het voordeel van

verzoekster. Bijgevolg is het niet redelijk te stellen dat verzoekster op dit moment mag terugkeren.

2.2. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de schending van de motiveringsplicht, vervat in

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen.

Verzoekster wijst op de hoger gedane uiteenzetting. Zij herhaalt dat er van een positieve verandering in

omstandigheden geen sprake is en dat de situatie erop is achteruit gegaan. Verzoekster keerde steeds

terug naar Iran door morele dwang en noodsituaties. Zij heeft geen familieleden op wie zij kan rekenen

bij een terugkeer. Haar kinderen behoren tot een religieuze minderheid in Iran en zij loopt risico omwille

hiervan vervolgd te worden. Dat verzoekster bij terugkeer niet door het regime werd vervolgd is geen

vrijbrief om te besluiten tot het ontbreken van een toekomstig risico.

2.3. Verzoekster beroept zich in een derde middel op de schending van de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoekster wijst andermaal op de vrees ten aanzien van haar schoonzoon. Deze probeerde haar te

vermoorden in België en is van Iraanse origine. Iemand die niet aarzelt om verzoekster in België om te

brengen zal ook niet aarzelen om dit in haar land van herkomst te doen.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29

juli 1991, 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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster

deze kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht

in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissing 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.

3.2. De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel

luidt als volgt:

“Een vreemdeling houdt op vluchteling te zijn wanneer hij valt onder artikel 1 C van het Verdrag van

Genève. Bij toepassing van artikel 1 C (5) en (6) van voormeld verdrag dient te worden nagegaan of de
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verandering van de omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft om

de gegronde vrees van de vluchteling voor vervolging weg te nemen.

Het eerste lid is niet van toepassing op een vluchteling die dwingende redenen, voortvloeiende uit

vroegere vervolging, kan aanvoeren om te weigeren de bescherming van het land waarvan hij de

nationaliteit bezit, of, in het geval van een staatloze, van het land waar hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, in te roepen.”

Artikel 1, C van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen

(Vluchtelingenverdrag) luidt als volgt:

“Dit Verdrag houdt op van toepassing te zijn op elke persoon die valt onder de bepalingen van afdeling

A, indien:

1. Hij vrijwillig wederom de bescherming inroept van het land waarvan hij de nationaliteit bezit;

2. Hij, indien hij zijn nationaliteit had verloren, deze vrijwillig heeft herkregen;

3. Hij een nieuwe nationaliteit heeft verkregen en de bescherming geniet van het land waarvan hij de

nieuwe nationaliteit bezit;

4. Hij zich vrijwillig opnieuw heeft gevestigd in het land dat hij had verlaten of waarbuiten hij uit vrees

voor vervolging verblijf hield;

5. Hij niet langer kan blijven weigeren de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, in

te roepen, omdat de omstandigheden in verband waarmede hij was erkend als vluchteling, hebben

opgehouden te bestaan. Met dien verstande echter, dat dit lid niet van toepassing is op een vluchteling

die onder lid 1 van afdeling A van dit artikel valt, en die dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere

vervolging, kan aanvoeren om te weigeren de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit

bezit, in te roepen;

6.Hij, indien hij geen nationaliteit bezit, kan terugkeren naar het land waar hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, omdat de omstandigheden in verband waarmede hij was erkend als vluchteling,

hebben opgehouden te bestaan. Met dien verstande echter, dat dit lid niet van toepassing is op een

vluchteling die onder lid 1 van afdeling A van dit artikel valt, en die dwingende redenen, voortvloeiende

uit vroegere vervolging, kan aanvoeren om te weigeren naar het land waar hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, terug te keren.”

Uit de inhoud van de bestreden beslissing blijkt dat deze bestreden beslissing werd genomen op basis

van artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 1, C, (1) van het Vluchtelingenverdrag. De

bestreden beslissing maakt geen toepassing van artikel 1, C, (5) en (6) van het Vluchtelingenverdrag.

Derhalve is het betoog dat verzoekster in het verzoekschrift voert omtrent het al dan niet ten positieve

gewijzigd zijn van de omstandigheden in verband waarmee zij als vluchtelinge werd erkend gelet op het

bepaalde in artikel 55/3, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet dienstig.

Omtrent de toepassing van artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 1, C, (1) van het

Vluchtelingenverdrag, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Voor de toepassing van deze opheffingsgrond moet de vluchteling vrijwillig handelen, met zijn gedrag

moet hij de intentie hebben om de bescherming van zijn nationale autoriteiten in te roepen en zijn

gedrag moet daadwerkelijk resulteren in zo’n bescherming. De vluchteling verblijft buiten het land van

nationaliteit. Een vluchteling die vrijwillig opnieuw de bescherming inroept van het land van zijn

nationaliteit heeft niet langer nood aan internationale bescherming. Door vrijwillig de bescherming in te

roepen van het land van nationaliteit toont de vluchteling aan dat hij niet langer in de onmogelijkheid

verkeert beroep te doen op de bescherming van zijn autoriteiten (UNHCR, Handbook and Guidelines on

procedures and criteria for determining refugee status, December 2011, para. 118 – 119).

Niettegenstaande u meent dat u uw vluchtelingenstatus dient te behouden omdat u nog steeds

problemen met de autoriteiten in Iran vreest ten gevolge van uw zonen en uw raadsman opperde dat u

in Iran problemen zou kunnen kennen met uw schoonzoon D.Y. (…) (CGVS, p.8 en p.9) die volgens

beschikbare informatie sinds 25 januari 2016 terug op vrije voeten loopt, keerde u nadat u als

vluchteling werd erkend volgens uw verklaringen en volgens informatie aanwezig in uw administratief

dossier drie keer terug naar Iran: om uw moeder een plezier te doen omdat ze u miste, in september

2016 omdat uw moeder overleden was en in augustus/september 2017 omdat uw broer gewond was

geraakt bij een verkeersongeval.

Uit de vaststelling dat u de afgelopen jaren meermaals terugkeerde naar uw land waarvan u de

nationaliteit beschikt, gebruik makend van een nationaal paspoort afgeleverd door de Iraanse

ambassade in Brussel op 11 juni 2014 (en geldig tot 11 juni 2019) kan worden besloten dat u vrijwillig

opnieuw de bescherming inroept van het land van uw nationaliteit. Uit uw gedragingen blijkt bijgevolg de

afwezigheid van een gegronde vrees voor vervolging. Derhalve dient te worden overgegaan tot de

opheffing van uw vluchtelingenstatus.”
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Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Met haar loutere

herhaling van het gegeven dat zij zowel de Iraanse overheid als haar ex-schoonzoon zou vrezen, doet

zij aan de voormelde motieven immers hoegenaamd geen afbreuk. Gezien noch haar beweerde vrees

jegens de Iraanse autoriteiten, noch haar vrees jegens haar ex-schoonzoon haar ervan weerhield om

meermaals en met gebruik van haar nationaal Iraans paspoort, uitgereikt door de Iraanse ambassade te

Brussel, terug te keren naar en te verblijven in haar land van herkomst – ook na het reeds op vrije

voeten stellen van haar ex-schoonzoon – en gezien zij daarbij geen problemen kende, kan verzoekster

bezwaarlijk volhouden dat zij bij een nieuwe terugkeer naar haar land van herkomst in de negatieve

aandacht zou staan of komen.

Dat verzoekster in Iran niet over familie beschikt, kan bovendien niet worden gevolgd. Uit het niet-

betwiste feitenrelaas in de bestreden beslissing, dat in deze steun vindt in het administratief dossier,

blijkt immers dat verzoekster weldegelijk over verschillende (naaste) familieleden beschikt in Iran.

Daarenboven bezocht zij deze wanneer zij in Iran vertoefde.

Waar verzoekster tracht te laten uitschijnen dat zij bij haar diverse reizen naar Iran steeds onder morele

dwang zou hebben gestaan en in een noodsituatie zou hebben verkeerd, dient te worden vastgesteld

dat dit gelet op het niet-betwiste feitenrelaas in de bestreden beslissing, dat op dit vlak steun vindt in het

administratief dossier, bezwaarlijk ernstig kan worden genomen. Inzake haar eerste reis, kan worden

opgemerkt dat de overweging dat haar moeder haar en haar kinderen miste niet zou opwegen tegen

een vrees om door de Iraanse autoriteiten te worden vervolgd. Zelfs indien deze overweging

verzoekster er desalniettemin toe zou hebben aangezet om terug te keren, dan noch dient te worden

vastgesteld dat het gedrag dat verzoekster vervolgens stelde, met name het gaan bezoeken van

verschillende pelgrimsoorden, totaal niet verenigbaar is met de vermeende vrees ten aanzien van de

Iraanse overheid. Aangaande de tweede reis kan worden opgemerkt dat, nu uit het niet-betwiste

feitenrelaas blijkt dat verzoekster in Iran nog beschikt over een broer en diverse andere familieleden,

niet kan worden ingezien waarom uitgerekend verzoekster de praktische zaken van de begrafenis van

haar moeder diende te regelen. Indien zij werkelijk de overheid en haar ex-schoonbroer diende te

vrezen, kon worden verwacht dat zij dergelijke praktische beslommeringen zou hebben overgelaten aan

haar broer en haar familie. Tevens kon worden verwacht dat zij haar verblijf in Iran zou hebben beperkt

tot een minimum in plaats van aldaar wekenlang te blijven. Hetzelfde geldt voor verzoeksters derde reis

naar Iran. Dat zij na het ontslaan van haar broer uit het ziekenhuis nog wekenlang in Iran verbleef, er

deelnam aan een herdenking van het overlijden van haar moeder, soms familieleden bezocht en

boodschappen deed, zijn gedragingen die totaal niet stroken met het gedrag van een persoon die een

gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren ten aanzien van zowel de Iraanse autoriteiten als

haar ex-schoonzoon.

Verzoekster laat de bestreden beslissing verder geheel onverlet waar gemotiveerd wordt:

“Als reden voor het behoud van uw status haalde u tevens aan dat uw kinderen in België zijn (CGVS,

p.8). Dit argument kan het behoud van uw status niet wettigen. Dergelijk familiaal motief ressorteert niet

onder de criteria van de Geneefse conventie, noch onder de bepalingen inzake subsidiaire

bescherming.

Er zijn in uw dossier bovendien geen elementen aanwezig waaruit blijkt dat artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet dient toegepast te worden.

Evenmin zijn er andere elementen voorhanden die wijzen op een actuele vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.”

Deze motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien verzoekster deze niet

aanvecht, blijven zij onverminderd overeind.

Uit het voorgaande blijkt genoegzaam dat verzoekster vrijwillig wederom de bescherming inroept van

Iran, haar land van nationaliteit.

De door verzoekster neergelegde documenten kunnen omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekster overigens niet worden weerlegd of

betwist, tot slot geen afbreuk doen aan het voorgaande.

Gelet op het voorgaande, heeft de commissaris-generaal terecht besloten tot de opheffing van de

vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet.
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4. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De opheffing van de vluchtelingenstatus wordt bevestigd.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf april tweeduizend achttien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


