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nr. 211 883 van 5 november 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM

Braemtstraat 10

1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

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 12 juli 2018 heeft

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

14 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 H. VAN VRECKOM 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

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars afkomstig uit Teheran en bezit u het Iraans

staatsburgerschap. U verzocht voor het eerst om internationale bescherming op 19 augustus 2008. U

haalde toen aan dat u een relatie had met een zekere S. N. (…) en dat jullie werden betrapt door

personen in uniform van de Niruyeh Entezami (reguliere ordediensten). U kon vluchten uit het venster.

Nadien kreeg u te horen dat S. (…) eigenlijk gehuwd was. Bij een terugkeer naar Iran vreesde u te

worden vervolgd en veroordeeld voor overspel. Het Commissariaat-generaal weigerde u op 16

december 2009 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen omdat er
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ernstig kon getwijfeld worden aan uw illegaal vertrek uit Iran, u weinig gedetailleerde informatie kon

geven over S. (…) en u helemaal niet had aangetoond dat u daadwerkelijk door de Iraanse autoriteiten

zou worden gezocht of dat er een gerechtelijke vervolging tegen u werd opgestart ten gevolge van

overspel met een gehuwde vrouw. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigde deze

beslissing op 16 april 2010. U verzocht voor de tweede keer om internationale bescherming op 5

november 2015. U herhaalde te vrezen in Iran gearresteerd te worden en een zware gevangenisstraf of

de doodstraf te krijgen wegens overspel. Uw tweede verzoek werd door het Commissariaat-generaal op

17 maart 2016 niet in overweging genomen. Op 13 oktober 2016 diende u een derde verzoek om

internationale bescherming in. U herhaalde bij terugkeer naar Iran te vrezen voor overspel veroordeeld

te worden. Na uw tweede verzoek drong u bij uw zus, die gynaecologe is, erop aan om zich te

informeren over een eventuele juridische procedure die de Iraanse autoriteiten naar aanleiding van uw

overspel mogelijks hadden opgestart. Via een patiënte van haar die iemand op de rechtbank kende

kwam ze te weten dat er een juridische procedure was opgestart, dat er verschillende convocaties naar

u werden verstuurd en dat er verschillende arrestatiebevelen waren uitgevaardigd. U vermoedt dan ook

dat er al een vonnis werd geveld en dat u al veroordeeld bent. Informatie over het lot van S. (…) kon u

echter niet verkrijgen, omdat uw zus in 1387 (Iraanse kalender; stemt overeen met 2008-2009) een

aanvaring had gehad met familieleden van S. (…) die haar hadden uitgescholden omdat ze uw zus is.

Uw zus wil zich dan ook niet meer met haar familie inlaten. Ter staving van uw derde verzoek om

internationale bescherming legde u een schrijven van uw advocaat, d.d. 19 juli 2016, neer met een

samenvatting van uw nieuwe in het kader van uw derde verzoek om internationale bescherming

ingeroepen asielmotieven en met in bijlage de kopieën van de via de patiënte op de kop

getikte convocaties en arrestatiebevelen. Na het tweede onderhoud verstuurde dhr. R. P. (…) in uw

naam drie emails naar het Commissariaat-generaal met in bijlage de door u neergelegde documenten

zoals u deze uit Iran heeft ontvangen.

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.

Er dient voorts 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 benadrukt te worden dat uw eerste verzoek om internationale bescherming door

het Commissariaat-generaal werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat de geloofwaardigheid

van uw vluchtmotieven werd aangetast en u geenszins had aangetoond dat u door de Iraanse

autoriteiten zou worden gezocht of dat er een gerechtelijke vervolging tegen u werd opgestart ten

gevolge van overspel met een gehuwde vrouw. Deze beslissing en beoordeling werden door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Uw tweede verzoek om internationale bescherming werd

niet in overweging genomen, omdat u geen bijkomende inhoudelijke verklaringen had afgelegd en

evenmin nieuwe documenten of bewijsstukken had aangebracht die betrekking hadden op

uw asielverzoek.

Ook bij uw derde verzoek brengt u geen elementen aan die de eerdere beoordelingen inzake uw

eerdere verzoeken kunnen wijzigen, integendeel. Bij uw derde verzoek om internationale bescherming

komt uw geloofwaardigheid zelfs nog verder op de helling te staan.

Net zoals bij uw eerste verzoek om internationale bescherming had u bij uw derde verzoek om

internationale bescherming nog steeds niet de minste informatie over uw toenmalige partner S. (…). Zo

wist u nog steeds niet of S. (…) net als u uit uw appartement is kunnen ontsnappen toen jullie door de

politie werden betrapt of dat ze gearresteerd en veroordeeld werd (CGVS 3e verzoek II, p. 9). U

rechtvaardigde uw gebrek aan kennis over S.’s (…) lot door te stellen dat uw zus in het verleden een

aanvaring met S.’s (…) familie had en dat ze daardoor niet meer wilde informeren naar S.’s (…)

wedervaren. U meende dat er geen andere mogelijkheden waren om iets over uw ex-partner te weten te

komen (CGVS 3e verzoek II, p. 9-10). U heeft de aanvaring tussen uw zus en S.’s (…) familie door

verschillende tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen echter geenszins aannemelijk

gemaakt. Bij uw eerste onderhoud verklaarde u dat uw zus twee jaar daarvoor, i.e. in de loop van het

jaar 2015 of een zestal jaar nadat u in de problemen was gekomen, naar de rechtbank was geweest, dat

ze toen toevallig een stem gehoord had die S.’s (…) familienaam N. (…) uitsprak, dat ze daarop aan de

dame die de naam uitgesproken had vroeg wie ze was, waarop deze antwoordde dat ze S.’s (…)
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moeder was, en dat ze uiteindelijk werd uitgescholden (CGVS 3e verzoek I, p. 2-3). Bij uw tweede

onderhoud situeerde u evenwel de enige ontmoeting tussen uw zus en S.’s (…) familie in de loop van

1387 (2008-2009), i.e. korte tijd nadat u in de problemen was gekomen. U vervolgde dat het haar familie

was die uw zus had aangesproken toen ze haar familienaam N’. (…) had uitgesproken en dat ze hierop

werd uitgescholden. Wie van de familie haar toen had aangesproken, wist u niet en uw zus heeft dit

volgens uw verklaringen in het tweede onderhoud ook nooit geweten. U wist zelfs niet of het een man of

een vrouw was, omdat u dat niet aan uw zus had gevraagd (CGVS 3e verzoek II, p. 4-5). Hiermee

geconfronteerd, ontkende u uw eerder afgelegde verklaringen en herhaalde u uw verklaringen afgelegd

tijdens het tweede onderhoud (CGVS 3e verzoek II, p. 14). Een louter herhalen van één versie van de

feiten kan echter niet als een afdoende uitleg worden beschouwd, temeer daar u in het kader van uw

eerste verzoek om internationale bescherming nooit over een eventueel conflict tussen uw zus en S.’s

(…) familie heeft gesproken (CGVS 1e verzoek). Bijgevolg kan er aan de door u geschetste aanvaring

tussen uw zus en S.’s (…) familie, die kwaad was op de N’.’s (…), niet het minste geloof gehecht

worden, waardoor er aan uw rechtvaardiging waarom uw zus zich niet over S.’s (…) lot kan

informeren evenmin nog geloof gehecht kan worden. Dat u een decennium nadat u Iran verlaten heeft

nog steeds volledig in het duister tast over S.’s (…) lot – S. (…) is mogelijkerwijs ten gevolge van haar

relatie met u ernstig in de problemen gekomen – en dat u ongeloofwaardige verklaringen aflegde over

de door u beweerde onmogelijkheid om over haar lot informatie te verkrijgen, ondermijnt fundamenteel

de geloofwaardigheid van uw beweringen dat u en S. (…) in 2008 in de problemen zijn gekomen ten

gevolge van jullie relatie met elkaar. Van een verzoeker om internationale bescherming kan immers

redelijkerwijs verwacht worden dat hij zich terdege informeert over die elementen die rechtstreeks

verband houden met de kern van zijn vrees.

Aangezien u niet aannemelijk heeft gemaakt dat jullie in 2008 door de politie werden betrapt en in de

problemen zijn gekomen, heeft u uw juridische problemen ten gevolge hiervan evenmin aannemelijk

gemaakt.

Dit wordt bevestigd doordat u tegenstrijdige verklaringen aflegde betreffende de bezoeken van uw zus

aan de rechtbank om informatie over uw dossier te krijgen. Bij uw eerste onderhoud verklaarde u dat uw

zus op uw vraag heel veel naar de rechtbank was gegaan om nieuws over uw zaak te krijgen. Ze deed

dat in de loop van de twee en een half jaar voor uw eerste onderhoud in het kader van uw derde

verzoek. Ze kreeg op de rechtbank echter geen informatie, omdat er gezegd werd dat u zelf aanwezig

moest zijn. Er werd tijdens haar bezoeken aan de rechtbank tevens gevraagd waar u zich bevond

(CGVS 3e verzoek I, p. 2-3). Bij uw tweede onderhoud zei u evenwel dat uw zus behalve één keer in

1387 nooit naar de rechtbank is gegaan om naar uw zaak te informeren (CGVS 3e verzoek II, p. 2; p. 4-

5). Hiermee geconfronteerd, ontkende u uw eerdere uitspraken (CGVS 3e verzoek II, p. 13). Een louter

ontkennen van eerder afgelegde verklaringen kan hiervoor echter niet als een afdoende uitleg worden

beschouwd. Gelet hierop heeft u dan ook niet aannemelijk gemaakt dat uw zus zich heeft

geïnformeerd over uw juridisch dossier.

Dit blijkt tevens uit het feit dat u niet de minste informatie had over een eventuele veroordeling. Hoewel

u overtuigd was dat u al was veroordeeld, erkende u niet te weten of deze veroordeling al daadwerkelijk

was uitgesproken en tot welke straf u was veroordeeld (CGVS 3e verzoek II, p. 4; p. 11). Dat u wel via

corruptie aan convocaties en aan arrestatiebevelen zou kunnen geraken, maar dat u geen enkele

informatie had over een eventuele veroordeling, komt echter bijzonder onwaarschijnlijk over. Hiermee

geconfronteerd, zei u dat de informatie over de veroordeling bij de rechter ligt en dat het moeilijk is om

aan die informatie te geraken; de convocaties en arrestatiebevelen liggen echter in een ander gebouw

en zijn makkelijker toegankelijk (CGVS 3e verzoek I, p. 5). Deze uitleg overtuigt niet. U heeft immers

niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk naar informatie over uw veroordeling gezocht te hebben. U

legde in dit verband incoherente verklaringen af. Aanvankelijk gaf u bij uw tweede onderhoud aan dat u

behalve via de patiënte van uw zus niet getracht heeft om op een andere manier informatie over

uw juridisch dossier te verkrijgen (CGVS 3e verzoek II, p. 6). U gaf eveneens aan dat u sinds het vorig

onderhoud aan uw zus geen vragen meer had gesteld over de procedure bij de rechtbank (CGVS 3e

verzoek II, p. 2). Geconfronteerd met de bij uw eerste onderhoud geëvoceerde mogelijkheid om een

juridisch dossier elektronisch te raadplegen, beweerde u plotsklaps dat u toch aan uw zus hierover

vragen had gesteld en dat uw zus uw dossier niet op het internet had teruggevonden (CGVS 3e verzoek

II, p. 6). U legde hierover niet alleen incoherente verklaringen af, maar u had betreffende de zoektocht

van uw zus naar uw elektronische dossier ook bijzonder weinig samenhangende informatie. Zo wist u

niet wat ze precies had ondernomen om uw dossier op het internet terug te vinden. U wist zelfs niet

eens of ze op de website is terechtgekomen waarop de elektronische dossiers te raadplegen zijn. U wist

wel dat ze niemand heeft gecontacteerd om toegang te kunnen krijgen tot uw elektronisch dossier en

dat ze evenmin codes heeft aangevraagd om er toegang toe te krijgen (CGVS 3e verzoek II, p. 6-

7). Geconfronteerd met de beschikbare informatie dat het nodig is om codes aan te vragen alvorens

men toegang krijgt tot het elektronisch dossier en gevraagd hoe uw zus, die blijkbaar geen codes had
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aangevraagd, kon weten dat uw elektronisch dossier nergens op het internet te vinden was, opperde u

de mogelijkheid dat uw zus misschien gezegd had dat ze uw dossier niet had teruggevonden om van u

af te zijn (CGVS 3e verzoek II, p. 7). Hierop werd u gevraagd of u, die uw zus blijkbaar niet volledig

vertrouwt, dan zelf op zoek naar uw elektronische dossier bent geweest, antwoordde u dat u dit niet

gedaan heeft omdat u geen voldoende kennis heeft van het internet. Gewezen op de mogelijkheid om

hulp van kennissen in te roepen, repliceerde u dat u hiervoor codes nodig had waarover u niet beschikte

en dat u echt niet wist dat uw dossier in een elektronische versie bestond (CGVS 3e verzoek II, p. 7-8).

Aangezien u tot aan het tweede onderhoud niet eens op de hoogte was van het bestaan van deze

codes (CGVS 3e verzoek II, p. 7) en aangezien u bij uw eerste onderhoud gewezen was op het

bestaan van elektronische dossiers in Iran, houdt deze repliek echter totaal geen steek. Dat u uw

kennissen in België niet op de hoogte wilde brengen van uw problemen, omdat overspel door Iraniërs

als een heel lelijke daad wordt beschouwd, zoals u nog beweerde (CGVS 3e verzoek II, p. 8), kan

evenmin overtuigen. U besprak uw overspel en de gevolgen ervan immers al met verschillende Iraniërs,

onder wie uw zus en uw in Iran verblijvende vriend K. (…) (CGVS 3e verzoek II, p. 10). Gelet op het

geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk pogingen te

hebben ondernomen om te weten te komen of u al dan niet veroordeeld bent en, indien u veroordeeld

zou zijn, tot welke straf u veroordeeld bent. Daar van een verzoeker om internationale bescherming,

zoals reeds aangestipt, in alle redelijkheid verwacht wordt dat hij zich grondig informeert over

die elementen die rechtstreeks verband houden met de kern van zijn vrees en aangezien u niet

aannemelijk gemaakt heeft zich ook maar enigszins over een eventuele veroordeling geïnformeerd te

hebben, kan er aan de door u beweerde juridische procedure ten gevolge van uw relatie met S. (…)

geen geloof meer gehecht worden.

Ten slotte kan er aan de door u neergelegde juridische documenten ter staving van uw juridische

problemen in Iran geen enkele bewijswaarde gehecht worden. Naast het feit dat documenten, om

bewijskrachtig te zijn, in een geloofwaardig relaas moeten kaderen, wat hier niet het geval is, en dat u

enkel kopieën neerlegde waarvan de authenticiteit nauwelijks achterhaald kan worden, blijkt uit de op

het Commissariaat-generaal beschikbare informatie dat corruptie in Iran welig tiert en dat er ernstig aan

de bewijswaarde van door Iraanse verzoekers om internationale bescherming neergelegde juridische

stukken getwijfeld kan worden omdat er veel valse juridische documenten uit Iran in omloop zijn. Dat er

ook danig aan de authenticiteit van uw bewijsstukken getwijfeld kan worden, blijkt onder meer uit het feit

dat er op twee van de door u neergelegde documenten, met name op uw twee convocaties, onderaan

een URL afgedrukt staat. Nochtans blijkt uit de beschikbare informatie dat er op authentieke juridische

documenten geen URL staat. Verder is het nog bijzonder merkwaardig en zelfs onaannemelijk dat op

beide door u neergelegde convocaties de stempel waarin een handtekening werd aangebracht en de

handgeschreven boodschap “betrokkene is niet aanwezig” met daarnaast een handtekening op exact

dezelfde plaats werden aangebracht en dat de handgeschreven notities (i.e. de twee handtekeningen

en de boodschap “betrokkene is niet aanwezig”) grafisch volstrekt identiek zijn. Daarnaast komt het

bevreemdend over dat, hoewel u in totaal slechts vier documenten neerlegde, met name een convocatie

d.d. 21/4/1387 (11 juli 2008), een convocatie d.d. 25/4/1387 (15 juli 2008), een arrestatiebevel d.d.

2/5/1387 (23 juli 2008) en een arrestatiebevel d.d. 4/7/1394 (26 september 2015) – uw advocate maakte

in haar inventaris verkeerdelijk gewag van vijf documenten en legde twee keer hetzelfde arrestatiebevel

d.d. 2/5/1387 neer –, u bij uw eerste onderhoud drie convocaties en twee arrestatiebevelen meende

neergelegd te hebben (CGVS 3e verzoek I, p. 4). Nochtans kan van een verzoeker om internationale

bescherming verwacht worden dat hij grondig kennis neemt van de door hem neergelegde documenten

die rechtstreeks met de kern van zijn vrees in verband staan. Daarnaast heeft u de verzending van de

juridische stukken door uw zus (die in Teheran verblijft; CGVS 1e verzoek, p. 6) vanuit Iran niet

aannemelijk gemaakt. U verklaarde in dit verband dat u in de loop van het jaar 2016 eerst een e-

mail ontving met in bijlage een scan van deze stukken en dat u daarna een envelop met de

verschillende stukken vanuit Iran ontving (zie schrijven advocaat d.d. 14 juli 2016; CGVS 3e verzoek I,

p. 4; p. 12; CGVS 3e verzoek II, p. 14). Bij uw tweede onderhoud werd u gevraagd om bewijzen van

deze verzending, met name de envelop en de e-mail, te bezorgen (CGVS 3e verzoek II, p. 14). Na het

onderhoud verstuurde een zekere R. P. (…) in uw naam drie e-mails met in bijlage de vier door u

neergelegde documenten. De eerste e-mail blijkt een door R. P. (…) doorgestuurde e-mail te zijn die

een Iraniër (met e-mailadres iraj_n52@yahoo.com) op zaterdag 26 mei 2018 heeft verstuurd. Uit deze

mails blijkt dus geenszins dat u de door u neergelegde juridische stukken in de loop van 2016 vanuit

Iran heeft ontvangen. Meer nog, uit de beschikbare informatie blijkt bovendien dat het geciteerde e-

mailadres toebehoort aan een zekere A. E. (…) uit Isfahan. Uit diens curriculum vitae blijkt dat hij

jarenlang in België heeft gewoond, dat hij een diploma van grafische studies heeft en dat hij

tussen 2001 en 2003 meegewerkt heeft als adviseur aan de lay-out van een krant. De envelop waarin

volgens u de in 2016 verstuurde juridische stukken zaten legde u bovendien niet neer. U heeft bijgevolg

geenszins aannemelijk gemaakt dat uw zus u de door u neergelegde juridische stukken in 2016 heeft
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overgemaakt. Bovendien sloop er een opvallend verschil tussen één van de door uw advocate in bijlage

aan haar schrijven toegevoegde convocaties, met name de convocatie d.d. 21/4/1387, en dezelfde door

R. P. (…) per e-mail doorgestuurde convocatie. Daar waar op de door uw advocate neergelegde

convocatie onder de handgeschreven boodschap “betrokkene is niet aanwezig” een datum, met name

27/4/1387 (17 juli 2008), werd aangebracht, staat op het door A. E. (…) gestuurde document onder die

handgeschreven boodschap géén datum vermeld. Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen

kan er aan de door u neergelegde stukken geen enkele authenticiteitswaarde meer gehecht worden,

waardoor de geloofwaardigheid van de door u beweerde juridische procedure tegen u bijkomend wordt

ondermijnd.

Bovenstaande bevindingen nopen ertoe te besluiten dat er aan uw asielrelaas niet het minste geloof

gehecht kan worden.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

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 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, 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,

van de artikelen “48/3 tot 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, van “de algemene motiveringsplicht”, van “het algemeen

rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen, men recht op een eerlijke

administratieve procedure heeft en de administratie serieus en zorgvuldig werkt” en van het

zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens meent verzoekende partij dat er sprake is van een appreciatiefout.

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, 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). 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.
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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 verzoek om internationale bescherming rust in

beginsel op de verzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen

dat zijn verzoek 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. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij onderhavig verzoek om internationale

bescherming opnieuw steunt op het door haar voorgehouden asielrelaas bij haar eerste verzoek. Het

eerste verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij van 19 augustus 2008 werd door

verwerende partij bij beslissing van 19 december 2009 ongeloofwaardig bevonden waardoor aan

verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd

(administratief dossier, stuk 23). Deze beslissing werd bevestigd bij arrest nr. X van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van 16 april 2010, waartegen geen beroep werd aangetekend bij de Raad

van State. Het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen omvat

de vaststelling dat het initieel voorgehouden asielrelaas van verzoekende partij ongeloofwaardig is. De

Raad is gebonden door het gezag van gewijsde van dit arrest. Het tweede verzoek om internationale

bescherming van verzoekende partij werd door het Commissariaat-generaal op 17 maart 2016 niet in

overweging genomen (administratief dossier, stuk 22). Verzoekende partij ging niet in beroep tegen

deze beslissing.

Verzoekende partij kan de mogelijkheid om een volgend verzoek om internationale bescherming in te

dienen niet aanwenden om een vorm van beroep in te stellen tegen de definitieve beslissing inzake haar

eerder verzoek (RvS 15 september 2004, nr. X). Bovendien wijst de Raad erop dat bij de beoordeling

van de zaak de commissaris-generaal rekening houdt met alle feitelijke elementen, ook met deze welke

resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere verzoeken om internationale bescherming. Geen enkele

wetsbepaling verbiedt immers dat, in het kader van een volgend verzoek om internationale

bescherming, uitspraak wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere verzoeken

om internationale bescherming bekend waren.

De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld

en die, gelet op het feit dat het beroep tegen de desbetreffende beslissingen werd verworpen, als

vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat

van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest

indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben

voorgelegen. In het kader van het onderhavige beroep kan enkel worden geoordeeld of de nieuwe

gegevens van aard zijn om de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het relaas van verzoekende partij

voorgehouden bij haar eerder verzoek om internationale bescherming te herstellen.

2.2.6. De Raad bemerkt voorts dat in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze vastgesteld wordt dat

verzoekende partij ook bij haar derde verzoek om internationale bescherming geen elementen

aanbrengt die de beoordelingen inzake haar eerdere verzoeken kunnen wijzigen en dat daarentegen

haar geloofwaardigheid zelfs nog verder op de helling komt te staan. Meer bepaald wordt vastgesteld

dat (i) verzoekende partij nog steeds niet de minste informatie heeft over haar toenmalige partner S. en

zij hiervoor geen aannemelijke uitleg biedt; (ii) zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over de bezoeken

van haar zus aan de rechtbank om informatie over haar dossier te krijgen; (iii) verzoekende partij niet de
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minste informatie had over een eventuele veroordeling; en (iv) aan de door haar neergelegde juridische

documenten ter staving van haar juridische problemen in Iran geen enkele bewijswaarde gehecht kan

worden. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen ernstige poging

onderneemt om de vaststellingen in de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen. Immers

benadrukt zij slechts dat haar zus de familie van S. één keer ontmoet heeft in de rechtbank in 2009, dat

zij inspanningen geleverd heeft om aan nieuwe documenten te komen, dat er een gerechtelijke

vervolging werd opgestart door de Iraanse overheden omwille van overspel, en dat de door haar

bijgebrachte documenten wel degelijk een begin van bewijs van haar problemen vormen, doch zonder

de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten te weerleggen. Het komt

verzoekende partij evenwel toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten

in een ander daglicht te stellen, alwaar zij, met een loutere herhaling van eerdere verklaringen en het

tegenspreken van de conclusie van verwerende partij, manifest in gebreke blijft. De Raad is dan ook van

oordeel dat het verweer van verzoekende partij niet ernstig te noemen is en geen afbreuk doet aan het

in de bestreden beslissing gestelde. De hierboven geciteerde pertinente motieven van de bestreden

beslissing, die steun vinden in de gegevens van het administratief dossier, blijven dan ook onverminderd

overeind.

2.2.7. Daar waar verzoekende partij nog verwijst naar internationale mensenrechtenrapporten omtrent

de situatie in Iran voor wat betreft overspel, wijst de Raad er evenwel op 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).

2.2.8. 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.

2.2.9. 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.

2.2.10. 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.

2.2.11. 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.
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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.

2.2.12. 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 17 en 18),

en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 24 mei

2017 en 25 mei 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.

2.2.13. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.2.14. 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


