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nr. 211 882 van 5 november 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DELGRANGE

Haachtsesteenweg 55

1210 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 18 juli 2018 heeft

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

18 juni 2018.

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 5 september 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 oktober 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DELGRANGE en van attaché

E. GOOVAERTS, 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 sjiitische Iraniër te zijn van Koerdische origine, geboren in de stad Kermanshah op

(…). U woonde tot uw vertrek uit Iran bij uw ouders en uw broers M. (…) en A. (…). A. (…) verliet

echter zo’n 2,5 jaar geleden - kort voor u – Iran en diende een verzoek om internationale bescherming in

te Duitsland. U heeft nooit veel contact met uw broer gehad maar denkt dat hij Iran verliet omwille van

de religieuze druk. Verder heeft u nog twee broers, F. (…) en A. (…) en twee zussen, S. (…) en L. (…).

U behaalde het diploma van de middelbare school en werkte daarna als kleermaker in de zaak van uw

vader.
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U ontwikkelde drie à vier jaar geleden sympathieën voor de Koerdisch Democratische Partij van Iran

(KDPI, Hezbe Democrat-e Kurdistan-e Iran) door uw gesprekken met uw vriend, en tevens lid van de

partij, H. A. (…). Hij vertelde u vaak over de ideologie en het denken van de partij tijdens jullie

wandelingen in de bergen van Pavé en Shahu. Op die wandelingen kwamen jullie soms vrienden van H.

(…), tevens partijleden, tegen. Zo werd u ook aan hen voorgesteld. Op een dag werd u door H. (…) en

zijn vrienden H’. (…), O. (…) en H”. (…) uitgenodigd om mee te gaan naar het Koerdische dorp Zalou

Ab. Daar werd een vergadering gehouden om te bespreken hoe u een actievere rol binnen de partij kon

opnemen. Alvorens u effectief lid kon worden, diende uw lidmaatschap echter eerst goedgekeurd te

worden door andere mensen van de partij, zo vertelden zij.

Een of twee maanden later, op 26 december 2016, vertrok u op reis naar Frankrijk. U had een visum

voor tien dagen aangevraagd om kerst bij een vriend te gaan vieren. Uw lidmaatschap bij de KDPI was

op dat moment nog niet geregeld. Op uw achtste dag in Frankrijk belde uw vader. Hij zei dat er drie

mannen van de inlichtingendienst (Ettelaat) naar de winkel waren gekomen op zoek naar u. Gezien

uzelf niet aanwezig was, diende uw vader mee te gaan naar hun kantoor op Sebah Square. Daar werd

uw vader ondervraagd over uw relaties, contacten, activiteiten en vrienden. Vervolgens vroegen ze naar

uw relatie met H. A. (…). Wanneer uw vader vroeg wat u had misdaan, zeiden de agenten dat u relaties

heeft met leden van bepaalde partijen en deelnam aan bepaalde bijeenkomsten. Na anderhalf uur werd

uw vader naar huis gebracht en doorzochten de agenten uw kamer. Uw computer werd in beslag

genomen. Ze vertrokken met de mededeling dat u zich moest aanmelden bij terugkeer naar Iran.

Wanneer u later uw vader opnieuw probeerde te contacteren, lukte dit niet. Via uw vriend S. (…) kwam

u te weten dat uw ouders de telefoon niet opnamen uit vrees voor afluistering. Uw communicatie met uw

ouders verliep vanaf dan via S. (…). Uw vader ging de volgende dag polshoogte nemen bij de

familie van H. (…). H.’s (…) vader vertelde dat H. (…) een dag eerder werd gearresteerd en dat er een

huiszoeking had plaatsgevonden. Hij veronderstelde dat u betrokken raakte omdat er foto’s van

bijeenkomsten in het dorp werden gevonden waarop u en de andere leden, O. (…), H’. (…) en H”. (…),

te zien waren. De volgende dag werd uw vader opnieuw opgepakt en ditmaal naar de Setade Khaban

(News Department), een afdeling binnen de Inlichtingendienst, gebracht. Hij werd gevraagd naar uw

eventuele activiteiten voor een partij, reizen naar het buitenland en vrienden. Na enkele uren werd uw

vader opnieuw naar huis gebracht.

Omdat de situatie te onveilig was, besloot u niet terug te keren naar Iran en naar België te gaan, waar u

rond eind januari 2017 aankwam. U wilde afwachten hoe uw situatie in Iran zou evolueren en kon

tijdelijk in een appartement in België logeren van een vriend die in Nederland woont. Gezien u na

verloop van tijd merkte niet naar Iran te kunnen terugkeren, besloot u op 3 januari 2018 een verzoek om

internationale bescherming in te dienen.

Nu u in België bent, wilt u zich graag actiever gaan inzetten voor de partij. U verstuurde daarom via de

leider van de partij in België, A. A. M. (…), een aanvraag tot lidmaatschap naar het partijkantoor te

Parijs. U nam voorts ongeveer zeven maanden geleden deel aan een ceremonie ter nagedachtenis van

de oprichter van de partij, Mohammed Qazi.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u uw originele identiteitskaart

(Shenaznameh) voor.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Na grondig onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming.

U kon immers uw betrokkenheid bij de partij, noch uw problemen omwille van uw betrokkenheid bij de

partij, aannemelijk maken.

Ten eerste konden enkele bedenkelijke tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen op de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en uw verklaringen op het CGVS opgemerkt worden. Zo werd op de

DVZ genoteerd dat u in Iran lid was van de Koerdische Democratische Partij van Iran (KDPI), al drie jaar

lang deelnam aan ceremonies en vergaderingen van de partij en in België actiever werd en deelnam

aan betogingen en ceremonies (CGVS vragenlijst, vraag 3). Op het CGVS bleek echter dat u helemaal

nooit lid bent geweest van de partij en hoogstens een sympathisant met heel beperkte kennis (zie infra)
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was. U nam daarenboven nooit deel aan ceremonies of vergaderingen van de KDPI, maar woonde

slechts één informele bijeenkomst bij in een dorp in de bergen met enkele vrienden (CGVS, p. 14). Dat

u in België actiever werd en deelnam aan betogingen en ceremonies, bleek evenmin te kloppen. Zo

nam u slechts deel aan één ceremonie te Gent (CGVS, p. 15).

Voorts verklaarde u op de DVZ dat uw broer A. (…) twee maanden voor uw vertrek Iran ontvluchtte

omdat ook hij lid was van de KDPI en de Iraanse autoriteiten dit te weten gekomen waren. Meer nog, u

gebruikte de vlucht van uw broer als bewijs om aan te tonen dat u dezelfde risico’s loopt (CGVS

vragenlijst, vraag 5). Echter, gepolst naar familieleden die politiek actief en/of lid waren/zijn van de

KDPI, noemde u helemaal niemand (CGVS, p. 9-10). Bovendien stelde u zelfs niet te weten waarom A.

(…) het land had verlaten en een verzoek om internationale bescherming bij de Duitse asielinstanties

had ingediend. Ook al woonden jullie samen in het ouderlijke huis, jullie hadden maar weinig contact

met elkaar. Na aandringen, koppelde u zijn vertrek uiteindelijk aan de religieuze druk die hij ondervond

in Iran (CGVS, p. 6). Niet alleen is dit een frappante tegenstrijdigheid, het is voorts

geenszins geloofwaardig dat u niet zou weten waarom uw broer, met wie u samenwoonde, definitief zijn

land en familie zou hebben achtergelaten. U gewezen op uw verklaringen op de DVZ, beweerde u

slechts dat het om een vergissing moest gaan en kon u zich niet meer herinneren wat werd voorgelezen

(CGVS, p. 20). Dat dit om een vergissing zou gaan, is echter niet aannemelijk. U bevestigde immers

aan het begin van uw persoonlijk onderhoud dat het interview op de DVZ goed was verlopen en dat de

redenen waarom u niet kunt terugkeren naar Iran in het Farsi aan u werden voorgelezen (CGVS, p. 3).

U heeft aldus wel degelijk de kans gehad om eventuele fouten in uw verklaringen bij de DVZ of aan het

begin van uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS aan te halen, hetgeen u nagelaten heeft te doen.

Ten tweede blijkt uw kennis over de KDPI, en uw contacten bij deze partij, ondermaats, ook al was u

slechts een vriend of sympathisant. Zo heeft u vooreerst geen enkel idee wat de functies of rollen

zijn van partijleden die u kende. Zelfs van uw goede vriend H. A. (…), diegene die u tot de partij zou

hebben geïntroduceerd, noch van zijn vrienden waarmee u in de bergen zou hebben vergaderd, wist u

wat zij deden (CGVS, p. 10). Ook in België zou u in contact staan met enkele partijleden, echter,

opnieuw heeft u geen idee hoe zij met de partij verbonden zijn of wat hun taken of functies zijn (CGVS,

p. 15). Gezien uw zelfverklaarde interesse om tot de partij toe te treden, stelt dit minstens de diepgang

van uw contacten ten zeerste in vraag. Hoewel in het dorp in de bergen zou zijn overeengekomen om

uw lidmaatschap aan te vragen, weet u ook over deze procedure niets. Zo wist u niet wat de procedure

om lid te worden inhoudt, wie of welk departement over uw lidmaatschap dient te beslissen en of er een

opleiding nodig is ter voorbereiding van het lidmaatschap (CGVS, p. 11-12). Verder heeft u geen idee of

er als lid bepaalde niveaus te behalen zijn. Hiernaar gevraagd, veronderstelde u dat er wel niveaus

bestaan zoals in alle bedrijven, bijvoorbeeld ‘general manager’, ‘deputy manager’ en ‘secretariaat’

(CGVS, p. 16-17). Nochtans blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat er wel degelijk een

lange procedure voorafgaat aan lidmaatschap waaronder een maandenlange proefperiode,

een pershmerga-opleiding en een opleiding in partijdiscipline. Bovendien bestaan er wel degelijk

verschillende graden binnen de leden (zie info in administratief dossier). Dat u hiervan zelfs geen beetje

op de hoogte zou zijn, ondanks uw vele gesprekken met H. (…), is wel zeer merkwaardig.

Behalve de naam van de oprichter van de partij, Mohammed Qazi, kent u overigens geen enkele andere

gewezen leider. U weet zelfs niet wie de huidige leider van de KDPI is (CGVS, p. 12). Voor iemand die

beweert volwaardig lid te willen zijn, is dit erg ongeloofwaardig. Zeker gezien het feit dat u beweerde dat

H. (…) u vaak over de partij vertelde (CGVS, p. 10), mag verwacht worden dat u op de hoogte bent van

deze basisinformatie. Gepolst naar het vorige of eerstvolgende partijcongres, de belangrijkste

vergadering van de KDPI dewelke om de vier jaren wordt gehouden, had u geen idee waarover het ging

(zie info in administratief dossier). U bleek zelfs nog nooit gehoord te hebben van de jongerenvereniging

binnen de KDPI. U hierbij aanvankelijk gevraagd naar verenigingen voor bepaalde doelgroepen binnen

de partij, begreep u bovendien niet eens waarover het ging. u U uiteindelijk de naam van de

jongerenvereniging in het Koerdisch voorgelezen én zelf laten lezen, i.c. ‘Yeketi (partij) Lawani

(jongeren) Demokrati (democratisch) Kurdistani (Koerdisch) Eran (Iran)’, wist u nog steeds niet waarover

het ging (CGVS, p. 13). Nochtans spreekt de naam van de vereniging voor zich (zie vertaling woorden

supra). Dat de(naam van de) vereniging geen belletje doet rinkelen, is andermaal zeer bedenkelijk. Tot

slot kent u amper symbolische dagen of feestdagen van de partij. U noemt de dag van de stichting van

de partij en de herdenking van Mohammed Qazi maar weet niet wanneer deze dagen vallen. U legde uit

dat deze vragen heel historisch zijn en dat u enkel een fan bent (CGVS, p. 13-14). Dit is echter geen

afdoende verklaring. Zelfs van een vriend of ‘fan’ van de partij mag immers verwacht worden dat hij

weet wanneer de allerbelangrijkste dagen voor de partij gevierd worden, hoe zijn huidige leider heet en

hoe iemand lid kan worden van de partij. Dit zijn allerminst historische vragen.

Ook over uw eigen motivatie en interesse in de partij blijft u erg summier. Gepolst naar waarom u een

interesse in de partij ontwikkelde, geraakte u niet verder dan te stellen dat u Koerdisch bent en meer

informatie kreeg van uw vriend H. A. (…). Hij kon u overtuigen door te praten over Koerdistan en over
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de partij (CGVS, p. 10). Waarom u voor de KDPI koos, en niet voor een andere Koerdische partij, stelde

u dat zij ‘logischer’ zijn dan de anderen. Echter, gepolst wat u daarmee bedoelde, zei u dan weer

eigenlijk niet zoveel te weten over die andere partijen (CGVS, p. 12). Over de doelstellingen van de

KDPI kon u enkel kwijt dat zij ‘alle rechten voor de Koerdische natie willen bereiken’. Gevraagd te

concretiseren, noemde u enkel ‘gelijke rechten voor man en vrouw’ en ‘het verbod op dictatorschap’

(CGVS, p. 12). U bleef steeds erg oppervlakkig in uw verklaringen.

Ten derde doet de mate van uw politieke activiteiten erg de wenkbrauwen fronsen. Zo bleek u

niet capabel uit te leggen hoe de informele bijeenkomst in de bergen, de enige activiteit van de KDPI

waaraan u zou hebben deelgenomen in Iran, precies in zijn werk ging. Behalve dat u met H. (…) en

enkele van zijn vrienden in een huis samenkwam om u te introduceren en te bespreken hoe u actiever

zou kunnen zijn binnen de partij, kon u de gebeurtenis niet verder concretiseren (CGVS, p. 11). Verder

zou u tijdens uw wandelingen in de bergen enkele vrienden van H. (…), die tevens lid waren van de

partij, gepasseerd zijn (CGVS, p. 14). Tot daar beperkte uw contact met de partij in Iran zich.

Dat u ondanks uw beperkte activiteiten in Iran alsnog een risico zou lopen bij terugkeer omwille van uw

politieke activiteiten in België, kon u evenmin niet hardmaken. Hoewel u zelf beweerde politiek actiever

te zijn in België, blijkt dit immers allerminst het geval. U zou via een vriend M. (…) ‘contacten’ hebben

met enkele partijleden, Az. (…), C. (…) en A. AS. (…), maar verder kon u over die personen – hun

activiteiten, hun functie – niet veel vertellen (CGVS, p. 15). Hoewel u sinds januari 2017 in België

verblijft, nam u bovendien slechts deel aan één ceremonie, de herdenking van Mohammed Qasi in Gent

7 à 8 maand geleden (CGVS, p. 15). Hoe u in de toekomst actiever zou willen zijn, bleef voorts

onduidelijk. U wilt officieel lid worden en vervolgens doen wat de rest van de groep doet. Eens lid

veronderstelt u welbepaalde verantwoordelijkheden te zullen krijgen (CGVS, p. 16). U biedt geen enkel

zicht op uw vermeende toekomstige plannen. Gepeild naar de reden waarom u slechts één

evenement bijwoonde, noemde u achtereenvolgens uw moeilijke huidige situatie, het gebrek aan geld,

het feit dat zij in Gent wonen en u geen contact kan houden, uw asielprocedure en uw gebrekkig

Nederlands (CGVS, p. 16). Deze elementen lijken echter geen overtuigende excuses. Zo heeft u

bijvoorbeeld A. AS. (…), volgens u de leider van de KDPI België, als vriend op facebook (zie

printscreens in administratief dossier). Dat u niet op de hoogte zou kunnen gebracht worden van de

activiteiten, is dan ook niet geloofwaardig. Dat u enkel in het Nederlands zou kunnen communiceren met

de partijleden, en niet in het Koerdisch, is evenmin geloofwaardig. Dat u geen volwaardig lid van de

partij zou kunnen worden zolang de asielprocedure lopende is, is overigens een loutere bewering.

Dit terzijde, ook al zou het zo zijn, dit wil uiteraard niet zeggen dat u zich ondertussen niet zou kunnen

verdiepen in de partij-ideologie ofniet zou kunnen deelnemen aan de evenementen. Tot slot kan worden

toegevoegd dat u zelf vermoedde dat de Iraanse autoriteiten niet op de hoogte zijn van uw activiteiten in

België (CGVS, p. 21).

Gezien bovenstaande kan worden geconcludeerd dat uw interesse in de KDPI en deelname aan het

politieke leven quasi onbestaande is en uw zichtbaarheid ten aanzien van de Iraanse autoriteiten quasi

nihil is. U kon dan ook niet aannemelijk maken, puur omwille van uw politiek profiel, een risico op

vervolging te lopen in geval van een terugkeer naar Iran.

Ten vierde kan ook aan uw asielrelaas weinig geloof worden gehecht. Zoals hierboven reeds gesteld,

bent u erg vaag over de vermeende ontmoetingen en bijeenkomst in de bergen met enkele partijleden.

Bovendien is de door u beschreven procedure om lid te worden van de partij, i.c. via een informele en

toevallige bijeenkomst met enkele bevriende leden van de partij, erg onwaarschijnlijk. Vooraleer in

aanmerking te komen voor lidmaatschap wordt men immers eerst sympathisant, dewelke in partijcellen

worden georganiseerd. Vervolgens dient men een proefperiode van zes maanden, een geheim

onderzoek, fysieke tests en een grondige opleiding te doorlopen en dient men deel te nemen aan

sociale evenementen (zie info in administratief dossier). Dat u hiervan helemaal niet op de hoogte zou

zijn en dat in uw geval enkel een bijeenkomst in de bergen met enkele vrienden voldoende zou zijn om

een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen, is niet aannemelijk.

Leden van de KDPI en andere Koerdische partijen werken overigens grotendeels undercover, ook

sympathisanten komen slechts in het geheim met elkaar samen, met als doel de controle en vervolging

door de Iraanse autoriteiten te ontwijken (zie info in administratief dossier). Dat u desondanks zomaar

zou worden toegelaten op een bijeenkomst met vier partijleden, is dan ook bijzonder twijfelachtig. Dat H.

(…) bovendien foto’s zou genomen hebben van deze bijeenkomst en van de aanwezigen op deze

bijeenkomst is voorts niet geloofwaardig. U legde uit dat H. (…) deze foto’s nam als een soort verslag

van de bijeenkomst voor de partij (CGVS, p. 19). Echter, in de Iraanse context, waarin alle activiteiten

van de KDPI nauwlettend in de gaten worden gehouden en bijgevolg in het geheim worden

georganiseerd en waarin alle contacten tussen leden onderling in het geheim verlopen, is dit echter

geenszins geloofwaardig.

Dat de inlichtingendienst trouwens niet zou geweten hebben dat u zich niet in het land bevond op het

moment dat zij u wilden komen arresteren, is andermaal niet aannemelijk temeer daar u verklaarde het
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land een aantal dagen eerder legaal (zie CGVS p. 8) had verlaten. Dat zij u vervolgens alsnog bij uw

vader zouden zijn komen zoeken en uw vader alzo de kans gaven u te alarmeren voor een eventuele

terugkeer, is dan ook niet logisch. Uw problemen omwille van de foto’s van H. (…), konden aldus niet

als geloofwaardig worden beschouwd.

Tot slot dient er te worden gewezen op uw wel erg laattijdige verzoek om internationale

bescherming. Terwijl u in januari 2017 in België aankwam, diende u pas een jaar later, op 3 januari

2018, een verzoek bij de Belgische asielinstanties in. U meende dat u wilde afwachten hoe uw situatie

zou evolueren. U zou bovendien niet bekend geweest zijn met de regels in België en had schrik dat u

zou worden teruggestuurd naar Iran (CGVS, p. 21). Dat u niet op de hoogte zou zijn van de

asielprocedure is vooreerst al niet aannemelijk. Zo diende uw broer enkele maanden eerder al een

verzoek om bescherming in, en had u ook via uw vrienden in Frankrijk en Nederland en de partijleden in

België meer informatie over de Belgische asielprocedure kunnen verkrijgen. Bovendien vond de

arrestatie van H. (…) en de zoektocht naar u door de inlichtingendienst plaats eind 2016, begin 2017.

Wetende dat u wordt gezocht omwille van activiteiten voor en contacten met de KDPI, is het geenszins

geloofwaardig dat u de evolutie uw zaak maar liefst een jaar lang zou afwachten alvorens te besluiten

dat het te gevaarlijk is om terug te keren naar uw land van herkomst. Zeker gezien uw vermeende

contacten met partijleden in België, kan verondersteld worden dat u, in geval van een waarachtig

verhaal, al geruime tijd op de hoogte was van het gevaar dat u zou lopen in geval van terugkeer.

Uiteraard doet dit ernstig afbreuk aan uw vermeende vrees voor vervolging in geval van terugkeer.

Na een grondige analyse van uw verzoek door het CGVS dient te worden vastgesteld dat u niet

aannemelijk heeft kunnen maken dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor een

persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Gelet op het

gegeven dat u zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming op geen andere motieven baseert dan

deze van uw asielrelaas, kan u daarenboven, gezien het ongeloofwaardig karakter van uw

asielaanvraag de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 48/4, §2, sub a) en b) van de

Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

De vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus kan u worden toegekend.

De door u voorgelegde identiteitskaart kan bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Het document

bewijst immers enkel uw identiteit en herkomst, elementen waaraan het CGVS niet t

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. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 3 EVRM, van artikel

4.1 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en De Raad van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming

(herschikking), van de artikelen 48/3, 48/6, 48/7 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en van “de beginselen van behoorlijk bestuur, met name het

redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht”.

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar artikel 4.1 van voormelde

richtlijn 2011/95/EU, stellende dat dit artikel niet werd omgezet in Belgische wetgeving, wijst de Raad er

evenwel op dat artikel 4.1 van de richtlijn 2011/95/EU bij de wet van 21 november 2017 werd omgezet in

de Vreemdelingenwet, waardoor het niet langer over directe werking beschikt, behoudens de

verplichting tot richtlijnconforme interpretatie (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2016-2017, nr. 2548/001, p. 29-32).
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De schending van voormeld artikel van de richtlijn 2011/95/EU kan derhalve niet rechtsgeldig worden

ingeroepen.

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze 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. X; RvS 15 februari 2007, nr. X). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift

blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk

aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen

op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De

Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht

aanvoert.

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. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.4. 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. X; 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 (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. X) 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. X). De

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

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.5.1. Daar waar in de bestreden beslissing geen geloof wordt gehecht aan de betrokkenheid van

verzoekende partij bij de partij KDPI, noch aan haar problemen omwille van haar betrokkenheid bij deze

partij, meent verzoekende partij dat de informatie waarop verwerende partij zich steunt bij de

beoordeling van haar verklaringen gedateerd is. Zo maakt deze informatie melding van een congres dat

om de vier jaar zou plaatsvinden, doch blijkt uit informatie van de website van de KDPI dat het laatste

congres in 2012 was en dat er sindsdien – en sinds verzoekende partij zich begon te interesseren in

deze partij – geen congres meer is geweest. Het feit dat zij niet wist wanneer het laatste congres heeft

plaatsgevonden, kan haar dan ook niet worden verweten. Verder duidt verzoekende partij erop dat zij

correct het onderscheid kon maken tussen sympathisanten en leden en dat zij kon uitleggen dat zij nog

slechts sympathisant was. Wat voorts nog de procedure om lid te worden betreft, merkt verzoekende

partij op dat het “logisch is dat verzoeker niet op de hoogte is dat er een geheim onderzoek over hem

zou worden uitgevoerd”.

2.2.5.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verzoekende partij met bovenstaand betoog op geen

enkele wijze de verschillende vaststellingen die geleid hebben tot de conclusie dat geen enkel geloof

kan worden gehecht aan de betrokkenheid van verzoekende partij bij de partij KDPI, noch aan haar

problemen omwille van haar betrokkenheid bij deze partij, in een ander daglicht stelt.

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij nalaat concrete informatie bij te brengen waaruit

blijkt dat de informatie waarnaar verwerende partij in de bestreden beslissing verwijst (niet langer)

correct is. Ook uit de informatie van de website van de KDPI, waarnaar verzoekende partij verwijst, blijkt

dat (minstens) tot 2012 om de vier jaar een partijcongres werd gehouden en dat er in totaal reeds vijftien

partijcongressen plaatsvonden. Het is totaal onaannemelijk dat iemand die beweert sympathisant van
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deze partij te zijn en volwaardig lid te willen zijn, niet eens een idee heeft wat bedoeld wordt wanneer

gevraagd wordt naar het partijcongres, de belangrijkste vergadering van de KDPI.

Verder ziet de Raad niet in hoe de bemerking van verzoekende partij dat zij het onderscheid kon maken

tussen sympathisanten en leden, en dat zij kon uitleggen dat zij nog slechts een sympathisant was, een

concrete weerlegging uitmaakt van de vaststellingen in de bestreden beslissing.

Waar verzoekende partij in verband met de procedure om lid te worden nog opmerkt dat het “logisch is

dat verzoeker niet op de hoogte is dat er een geheim onderzoek over hem zou worden uitgevoerd”,

meent de Raad dat deze uitleg geen afbreuk doet aan het gegeven dat uit de informatie toegevoegd aan

het administratief dossier (administratief dossier, stuk 15, map landeninformatie, deel 2) blijkt dat

vooraleer in aanmerking te komen voor lidmaatschap men eerst sympathisant wordt, dewelke in

partijcellen worden georganiseerd, men vervolgens een proefperiode van zes maanden, een geheim

onderzoek, fysieke tests en een grondige opleiding dient te doorlopen en men tevens aan sociale

evenementen dient deel te nemen. Redelijkerwijze mag worden aangenomen dat verzoekende partij, die

lid wilde worden van de partij, op de hoogte zou zijn van deze procedure. In het licht van deze informatie

is het ook totaal onaannemelijk dat in het geval van verzoekende partij enkel een bijeenkomst in de

bergen met enkele vrienden voldoende zou zijn om een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen.

2.2.6. Daar waar verzoekende partij onderstreept dat zij het risico loopt om gepercipieerd te worden als

sympathisant van de KDPI en stelt dat, verwijzend naar een rapport van Human Rights Watch van 2018,

de Iraanse overheden bekend zijn voor hun systeem van arbitraire detentie en afwezigheid van eerlijk

proces, wijst de Raad erop dat de loutere verwijzing naar de algemene toestand in haar land van

herkomst niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico

op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft desbetreffend in

gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15 december 2004, nr. X). Uit wat voorafgaat is immers gebleken

dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde betrokkenheid bij de

partij KDPI in Iran, noch aan haar problemen in Iran omwille van haar betrokkenheid bij deze partij. In de

bestreden beslissing wordt tevens op uitgebreide wijze gemotiveerd dat verzoekende partij evenmin kan

hardmaken dat zij een risico zou lopen bij terugkeer omwille van haar politieke activiteiten in België nu

zij in België slechts deelnam aan één ceremonie, de herdenking van Mohammad Qasi in Gent 7 à 8

maanden geleden, en zij verder, waar zij stelt contacten te hebben met enkele partijleden van de KDPI

in België, zij over deze personen verder niets kon stellen. Haar bewering dat zij in België meer

betrokken wil zijn bij de KDPI en lid wil worden van de partij (administratief dossier, stuk 6, notities

CGVS d.d. 05/06/2018, p. 16) komt dan ook allerminst overtuigend over. Bovendien vermoedde

verzoekende partij zelf dat de Iraanse autoriteiten niet op de hoogte zijn van haar activiteiten in België

(administratief dossier, stuk 6, notities CGVS, p. 21). In haar verzoekschrift brengt verzoekende partij

geen concrete aanwijzingen bij waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten wel degelijk op de hoogte zijn

van haar (uiterst beperkte) politieke activiteiten in België. Verzoekende partij toont dan ook op geen

enkele manier in concreto aan dat zij bij een terugkeer naar Iran het risico loopt om gepercipieerd te

worden als sympathisant van de KDPI.

2.2.7.1. Verder betoogt verzoekende partij dat Koerden een vervolgde minderheid zijn in Iran. Ter

staving van haar betoog citeert zij een passage uit een rapport van Amnesty International van 2017-

2018 en een passage uit een internetartikel d.d. 28 juli 2017 van de website Rudaw.

2.2.7.2. De Raad is evenwel van oordeel dat uit de door verzoekende partij bijgebrachte informatie niet

blijkt dat er in Iran sprake is van daadwerkelijke en veralgemeende vervolging van Koerden. De Raad

wijst er in dit verband op dat het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening op

zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin inhoudt. Om tot de erkenning van de status van

vluchteling te leiden, moeten het ontzeggen van rechten en discriminatie van die aard zijn dat zij

aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met vrees in vluchtelingenrechtelijke

zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat de

fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst

ondraaglijk wordt (RvS 27 februari 2001, nr. X). Verzoekende partij toont op generlei wijze aan dat dit in

casu het geval is. Bijgevolg kan het loutere feit te behoren tot de Koerdische etnie en afkomstig te zijn

uit Iran niet volstaan om zich te kunnen beroepen op internationale bescherming, doch dringt een strikt

individuele beoordeling van de voorgehouden problemen zich op. Uit wat voorafgaat blijkt echter dat

geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij voorgehouden problemen.
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2.2.8. Daar waar verzoekende partij, verwijzend naar voormeld internetartikel d.d. 28 juli 2017 van de

website Rudaw en een rapport d.d. september 2013 van ACCORD (Austrian Centre for Country of

Origin & Asylum Research and Documentation), stelt dat zij een risico loopt bij terugkeer naar Iran

omwille van haar verblijf in Europa gedurende verschillende jaren en haar asielaanvraag, bemerkt de

Raad vooreerst dat aan het asielrelaas van verzoekende partij geen enkel geloof kan worden gehecht.

Zij heeft geenszins haar betrokkenheid bij de KDPI in Iran aannemelijk gemaakt en haar problemen in

dit verband, noch heeft zij aannemelijk gemaakt dat zij een risico zou lopen bij terugkeer omwille van

haar politieke activiteiten in België.

Verder stelt de Raad vast dat uit de door verzoekende partij aangebrachte informatie niet blijkt dat elke

Iraniër die van het buitenland terugkeert naar Iran, enkel en alleen door deze terugkeer of het indienen

van een asielaanvraag in het buitenland een risico loopt om het slachtoffer te worden van een

groepsvervolging, namelijk een vervolging die het gevolg is van een bewust en systematisch beleid,

waarmee men iedere persoon die lid is van een welbepaalde groep op willekeurige wijze kan treffen,

enkel en alleen doordat hij of zij deel uitmaakt van deze groep, of systematisch een reëel risico loopt om

ernstige schendingen te ondergaan in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Waar

verzoekende partij immers citeert uit het internetartikel d.d. 28 juli 2017 van de website Rudaw, dient te

worden vastgesteld dat dit slechts één persoonlijke getuigenis betreft van een gevluchte Iraniër en

bezwaarlijk als objectieve informatie kan worden beschouwd. Nergens uit het artikel blijkt waarop de

stelling van deze persoon dat iedere Iraniër die terugkeert naar Iran geconfronteerd zal worden met

foltering, opsluiting en mishandeling gebaseerd is. Verder blijkt uit het door verzoekende partij

bijgebrachte rapport d.d. september 2013 van ACCORD, dat hiervoor verwijst naar een rapport d.d. 18

augustus 2011 van SRC (Swiss Refugee Council), dat terugkerende asielzoekers bij hun terugkeer

ondervraagd en vastgehouden worden, doch, wanneer blijkt dat de persoon in kwestie niet

deelgenomen heeft aan politieke activiteiten, wordt deze persoon weer vrijgelaten. De Raad herhaalt dat

uit het voorgaande is gebleken dat verzoekende partij haar betrokkenheid bij de KDPI in Iran geenszins

aannemelijk heeft gemaakt, noch haar betrokkenheid bij de KDPI in België. Wat betreft haar deelname

in België aan de herdenking van Mohammad Qasi in Gent, bemerkt de Raad dat verzoekende partij

geen concrete aanwijzingen aanbrengt waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden

zijn van haar deelname aan deze ceremonie. Op het Commissariaat-generaal uitte zij daarentegen het

vermoeden dat de Iraanse autoriteiten niet op de hoogte zijn van haar politieke activiteiten in België

(administratief dossier, stuk 6, notities CGVS, p. 21). Waar in het rapport van ACCORD nog verwezen

wordt naar een rapport d.d. 23 maart 2011 van IHR (Iran Human Rights) waarin gesteld wordt dat de

Iraanse autoriteiten aangegeven hebben dat Iraniërs die elders asiel hebben aangevraagd beschuldigd

zouden moeten worden van verspreiding van valse propaganda tegen het Iraanse regime, bemerkt de

Raad evenwel dat verzoekende partij geen informatie bijbrengt waaruit blijkt dat dit – met name dat

iedere terugkerende asielzoeker in Iran beschuldigd wordt van valse propaganda tegen het Iraanse

regime – ook in de praktijk gebeurt. Zulks vindt nergens bevestiging in de overige bronnen waarnaar het

rapport van ACCORD verwijst. Daarenboven toont verzoekende partij op generlei wijze aan dat haar

autoriteiten in kennis zouden zijn van het gegeven dat zij in België een asielaanvraag heeft ingediend.

2.2.9. Verder wijst de Raad erop dat voor de toepassing van artikel 48/6, § 4 (voorheen artikel 48/6,

tweede lid) van de Vreemdelingenwet, waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden

asielrelaas bij ontstentenis van stukken zonder enige bevestiging kan aannemen, dient te worden

voldaan aan vijf cumulatieve voorwaarden. Artikel 48/6, § 4, e) van de Vreemdelingenwet bepaalt als

laatste voorwaarde dat “de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan”.

Zoals supra uitvoerig werd toegelicht, oordeelt de Raad dat het asielrelaas van verzoekende partij als

volstrekt ongeloofwaardig moet worden beschouwd. De Raad stelt vast dat geenszins aan de

voorwaarden is voldaan om toepassing te maken van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

2.2.10. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet,

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd

vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging

of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad wijst er evenwel op dat

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld

artikel beroepen.
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2.2.11. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.12. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst 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, waardoor dit argument

feitelijke grondslag mist. Verder 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 of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

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 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.

2.2.13. 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 14 en 15),

en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 5 juni

2018 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming 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 het verzoek om internationale bescherming 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. X; RvS 28 november 2006,

nr. X). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.14. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. X).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.15. Daargelaten de vaststelling dat verzoekende partij niet in een aanvullende nota duiding geeft wat

zij met de ter terechtzitting neergelegde foto’s wil aantonen of weerleggen, stelt de Raad vast dat de

inventaris deze foto’s omschrijft als zijnde “Foto’s van verzoekers omringd door Iraanse-Kurdische

partijleden van Frankrijk en aan de graaf van overleden Turkisch leider”. Door de Raad kan niet worden

vastgesteld waar deze foto’s werden genomen en wat de juiste context was waarin deze werden

genomen, in het bijzonder met betrekking tot de aanwezigheid van verzoekende partij in de groep

afgebeelde personen ergens op een kerkhof. Door de Raad kan dan ook niet worden ingezien hoe

verzoekende partij met deze foto’s enige concrete afbreuk kan doen aan voormelde vaststellingen. Tot
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slot wijst de Raad erop dat op de laatste foto – duidelijk niet genomen op een kerkhof – niemand van de

hierop voorkomende personen herkenbaar wordt afgebeeld.

2.2.16. Het middel kan niet worden aangenomen. 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 vijf november 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


