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nr. 211 886 van 5 november 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. BERNARD

Louizalaan 2

1050 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 23 mei 2018 heeft

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

23 april 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 mei 2018 met refertenummer

X.

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 J. WALDMANN loco advocaat A.

BERNARD 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 bent een Iraans staatsburger, afkomstig uit Teheran. In 2002 begon u uw studies microbiologie aan

de universiteit van Teheran. U sloot zich aan bij de studentenvereniging ‘Laïc’. U en uw medestanders

wilden medestudenten warm maken voor jullie ideeën over secularisme, over de scheiding van religie

en staat. Nadat jullie activiteiten ontdekt werden, vermoedelijk door studenten die lid van de Bassidj
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(Mobilisatie der Verdrukten) waren, werd u weggestuurd van de universiteit. Drie leden van de groep,

die betrapt werden bij het uitdelen van brochures en cd’s, werden zes maanden in hechtenis genomen.

Eind 2002 reisden uw ouders, A. A. M. (…) en N. M. (…) (O.V. (…)), naar België. Zij zouden een

familiebezoek afleggen. Ook uw broer E. (…) en u verlieten Iran. In tegenstelling tot uw ouders

beschikten jullie niet over een visum. Jullie reisden illegaal. In Turkije raakten jullie mekaar kwijt.

Vervolgens keerden jullie illegaal terug naar Iran. In België kreeg uw moeder medische problemen, op

basis waarvan zij een aanvraag tot verblijf indiende. Daarnaast dienden uw ouders op 11 december

2002 een verzoek in België in. De motieven van hun verzoek zijn u niet bekend. Op 17 juli 2003 nam het

Commissariaat-generaal een beslissing van weigering van verblijf in hun procedure. Hun beroepen tot

schorsing en tot nietigverklaring werden op 15 februari 2006 verworpen door de Raad van

State. Vervolgens ontplooide u jarenlang geen politieke activiteiten, tot twee jaar voor uw vertrek uit Iran.

Op facebook stootte u op een pagina van ‘hezb bozorg laic iran’(de grote partij van het laïcisme in Iran),

over secularisme en laïcisme in Iran. De gelijkenis met de naam van uw studentenvereniging van weleer

trof u. U besloot de groep te contacteren via de facebookpagina. Er volgde een ontmoeting met R. (…).

Toen hij u voorstelde om brochures en cd’s te verspreiden aan jongeren, reageerde u in eerste instantie

terughoudend. U was immers niet vergeten wat er u in uw studententijd was overkomen. Na nog enkele

ontmoetingen en enig beraad besloot u toch mee te werken. Behalve R. (…) en u bestond de groep uit

nog drie andere personen. U ontmoette hen evenwel nooit en kent ook hun identiteit niet. Jullie begaven

zich tweemaal per week op plaatsen in Teheran waar veel jongeren kwamen. Jullie mengden zich onder

de jongeren en probeerden hen aan te spreken. Wanneer zij zich openstelden voor jullie ideeën over

secularisme en laïcisme, gaven jullie hen brochures met eenvoudige uitleg over deze concepten en cd’s

met videoboodschappen van Bahram Moshiri en Mohsen Sazegara. Het was jullie uitdaging om

langzaam maar zeker een mentaliteitswijziging in de Iraanse maatschappij tot stand te brengen. Jullie

gingen low profile te werk om de aandacht van de autoriteiten niet te trekken. Op uw eigen

facebookpagina deelde u af en toe berichten over laïcisme. Twee weken voor uw vertrek uit Iran kreeg u

een telefoontje van R. (…). Hij meldde u dat de drie andere groepsleden gearresteerd werden tijdens

hun activiteiten in Darakeh. Hij raadde u aan om tenminste twee weken onder te duiken. U begaf zich

naar een vriend in Urumieh. U wachtte vergeefs op verder nieuws van R. (…). U verliet Iran op 30 Aban

1395 (Perzische kalender, stemt overeen met 20 november 2016 volgens de Gregoriaanse kalender).

Op 20 februari 2017 diende u een verzoek in België in. Bij terugkeer naar Iran vreest u minstens een

gevangenisstraf, al dan niet gepaard met zweepslagen.

U bent in het bezit van uw shenasnameh (geboorteboekje) en van uw diploma secundair onderwijs.

Verder legde u ook een print van uw facebookpagina neer.

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 onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut

kan toekennen.

Vooreerst dient erop gewezen dat uw opeenvolgende verklaringen niet overeenstemmen. Op de

Dienst Vreemdelingenzaken gaf u aan dat u naar Urumiyeh vluchtte nadat u een week voor uw vertrek

uit Iran gezien had dat agenten uw winkel verzegeld hadden (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 5). Op het

eerste gehoor op het Commissariaat-generaal stelde u daarentegen dat u naar Urumiyeh vertrok nadat

u van R. (…) te horen kreeg dat de drie andere groepsleden waren opgepakt. Pas na uw vertrek uit Iran

zou u van uw broer hebben opgevangen dat uw winkel vergrendeld was (CGVS I, p. 10-11). Op het

tweede gehoor op het Commissariaat-generaal gaf u weer een andere versie. U stelde toen dat u uw

zaak bij uw vertrek naar Urumiyeh overliet in de handen van een werknemer. U wist niet of de zaak nog

draait dan wel of deze vergrendeld was. U voegde daaraan toe dat u na uw vertrek van uw broer

vernam dat de zaak dicht was, hetgeen niet noodzakelijk wil zeggen dat er beslag op werd gelegd door

de autoriteiten (CGVS II, p. 3). Hieraan kan nog worden toegevoegd dat u zich niet de moeite getroostte

om contact op te nemen met uw werknemer om u te informeren naar wat er met de winkel gebeurde na

uw vertrek. Uw uitleg dat u dit niet deed om hem niet in gevaar te brengen (CGVS II, p. 3), volstaat niet.

Deze uiteenlopende versies over de omstandigheden van uw vertrek alsook uw nalaten om informatie in

te winnen over de situatie voor u na uw vertrek ondermijnen uw algemene geloofwaardigheid.

Daarnaast kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw politiek engagement in de periode van

ongeveer twee jaar voor uw vertrek. U beweerde met een zekere R. (…) in contact gekomen te zijn via
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de facebookpagina van ‘hezb bozorg laic iran’(de grote partij van het laïcisme in Iran). Vooreerst is het

weinig aannemelijk dat er achter deze pagina een actieve politieke groepering schuilgaat. De pagina

werd aangemaakt op 29 augustus 2012 en er werden welgeteld vier berichten op gepost, allemaal op 29

augustus 2012. In de periode dat u voor de partij actief geweest zou zijn, werd aldus geen enkel bericht

op deze pagina geplaatst. De pagina werd slechts 73 keer ‘geliket’. Indien jullie werkelijk met vijf

mensen gedurende twee jaar lang actief jongeren probeerden te benaderen, is het zeer opmerkelijk dat

deze pagina niet meer berichten bevat en niet meer bijval geniet. Voorts kon u, niettegenstaande u

gedurende ongeveer twee jaar tweemaal per week samen met R. (…) op stap ging om jongeren te

overtuigen van jullie ideeëngoed, zijn volledige naam niet geven. U wist zelfs niet of R. (…) zijn

echte naam was. U wist niet wat hij gestudeerd had. U kon niet zeggen of hij getrouwd was. Over zijn

persoonlijk leven wist u niets. Verder is het volstrekt ongeloofwaardig dat u de drie andere groepsleden

nooit ontmoet zou hebben en zelfs hun naam niet zou kennen. R. (…) zou immers gezegd hebben dat

de groep iemand als u, met ervaring in het benaderen van jongeren, nodig had, en dat u de anderen

daarin zou kunnen begeleiden. Verder is het frappant dat u geen idee had van waar de brochures en

cd’s die jullie verspreidden, vandaan kwamen en hoe deze gefinancierd werden. U bracht ook geen

enkel begin van bewijs van uw politieke activiteiten in Iran aan. U hebt geen enkel nieuws van R. (…) of

van de andere groepsleden sinds uw vertrek uit Iran. U bent niet op de hoogte van een eventuele

gerechtelijke procedure tegen u in Iran (CGVS I, p. 12-15; II, p. 3).

Aangezien er aan uw (recent) politiek engagement geen enkel geloof gehecht kan worden, kan er ook

geen enkel geloof gehecht worden aan het door u uiteengezette vluchtrelaas.

Met betrekking tot uw verklaring dat u in 2002 geschorst werd van de universiteit wegens het behoren

tot een politiek actieve studentenvereniging (CGVS I, p. 6-8), moet worden opgemerkt dat u ook hier

geen begin van bewijs aandroeg. Hoe dan ook is dit gegeven niet langer relevant bij de beoordeling van

uw actuele vrees. U woonde nadien immers nog ongeveer vijftien jaar in Iran. U leidde een normaal

leven en gaf zelf aan dat de schorsing aan de universiteit geen verdere gevolgen had voor u (CGVS I, p.

6).

Voor wat betreft de berichten op uw facebookpagina – u ‘likete’ de facebookpagina van ‘hezb bozorg

laic iran’(de grote partij van het laïcisme in Iran), plaatste de coverfoto van de pagina (over scheiding

tussen religie en politiek) ook als coverfoto van uw eigen facebookpagina en postte enkele berichten

over het laïcisme, over de verbondenheid van de verschillende etnische groepen in Iran en over de

protesten in Iran eind 2017 naar aanleiding van corruptie -, stelde u dat deze losstaan van uw

asielrelaas (CGVS II, p. 7). Aangezien er geen enkel geloof gehecht kan worden aan uw (recente)

politieke activiteiten in Iran en aangezien u ook in België geen politieke activiteiten ontplooide, kan er

van u verwacht worden dat u deze berichten verwijdert in geval van een eventuele terugkeer, mocht u

van oordeel zijn dat u hierdoor negatief in de aandacht zou komen van de Iraanse autoriteiten. Gelet op

de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw politieke activiteiten in Iran, zijn er

overigens geen elementen die erop wijzen dat de Iraanse autoriteiten totnogtoe op de hoogte zouden

zijn van de berichten op uw facebookprofiel.

De door u neergelegde documenten tonen uw identiteit, nationaliteit en studies aan, dewelke niet ter

discussie staan.

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 de materiële

motiveringsplicht en van “de algemene rechtsmiddelen der zorgvuldigheid (o.m. het

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”, “doordat, eerste onderdeel, het CGVS ten

onrechte geen geloof hecht aan de waarachtigheid van het relaas van verzoeker, en, tweede onderdeel,

de ingeroepen gebreken volgens verzoeker onbestaande, dan wel uiterst miniem zijn of zich toch niet

voordoen op het niveau van de relevante bijzonderheden”.

2.2.1. 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.
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2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3. Daar waar verzoekende partij meent dat “verwerende partij zich enkel fixeerde op enkele kleine

vergissingen van verzoeker en geen (minstens onvoldoende) rekening houdt met de overige elementen

tijdens zijn interview”, duidt de Raad er evenwel op dat de vaststellingen van verwerende partij

betrekking hebben op kernelementen van het asielrelaas van verzoekende partij. Meer bepaald werd

vastgesteld dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan het asielrelaas van verzoekende partij

omdat (i) zij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de omstandigheden van haar vertrek; (ii) zij

nagelaten heeft informatie in te winnen over de situatie voor haar na haar vertrek en (iii) zij evenmin

haar (recent) politiek engagement, de oorzaak van haar problemen, aannemelijk maakt daar (a) het niet

aannemelijk is dat er achter de Facebookpagina van ‘hezb bozorg laic iran’, via dewelke verzoekende

partij in contact zou zijn gekomen met een zekere R., een actieve politieke groepering schuilgaat; (b)

verzoekende partij, die gedurende ongeveer twee jaar tweemaal per week samen met R. op stap ging

om jongeren te overtuigen van hun ideeëngoed nauwelijks meer informatie had over R.; (c) het niet

geloofwaardig is, in het licht van haar bewering dat R. gezegd zou hebben dat de groep iemand als

verzoekende partij, met ervaring in het benaderen van jongeren, nodig had, en dat zij de anderen daarin

zou kunnen begeleiden, dat verzoekende partij de andere drie groepsleden nooit ontmoet zou hebben

en zelfs hun naam niet zou kennen; (d) het frappant is dat verzoekende partij geen idee had van waar

de brochures en cd’s die zij verspreidden vandaan kwamen en hoe deze gefinancierd werden; (e)

verzoekende partij geen enkel begin van bewijs van haar politieke activiteiten aanbracht; en (f)

verzoekende partij geen enkel nieuws heeft van R. of van andere groepsleden sinds haar vertrek uit

Iran, noch weet of er een eventuele gerechtelijke procedure is tegen haar in Iran. De Raad is van

oordeel dat verzoekende partij met haar betoog dat verwerende partij zich enkel fixeert op “enkele kleine

vergissingen” voorbijgaat aan de uitgebreide motivering in de bestreden beslissing, waarbij niet alleen

tegenstrijdigheden in de verklaringen van verzoekende partij werden vastgesteld, doch tevens werd

vastgesteld dat verzoekende partij over bepaalde kernelementen van haar asielrelaas uitermate vaag

blijft en dat zij tevens nagelaten heeft zich verder te informeren over de verdere evolutie van haar

problemen in haar land van herkomst. De Raad is van oordeel dat deze vaststellingen de

geloofwaardigheid van het voorgehouden asielrelaas ernstig ondergraven.

De Raad wijst er daarnaast nog op dat elementen of gegevens in het voordeel van de vreemdeling niet

noodzakelijk in de beslissing moeten worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr. X). Bovendien

laat verzoekende partij desbetreffend na aan te duiden welke positieve aanwijzingen door verwerende

partij niet in rekening zouden zijn gebracht.

2.2.4.1. In verband met de vaststelling dat zij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de

omstandigheden van haar vertrek, meent verzoekende partij dat dit slechts “een kleine vergissing”

betreft. Bovendien werd zij op het Commissariaat-generaal op geen enkel moment hiermee

geconfronteerd, waardoor zij niet in de mogelijkheid werd gesteld hierover duidelijkheid te verschaffen.

Tevens moet rekening gehouden worden met de lange duur van haar gehoren. Immers, “(h)et behoeft

weinig betoog dat in dergelijke verhoren wel enige tegenstrijdigheden en onduidelijkheden gevonden

kunnen worden. Louter statistisch gezien is het zelfs al bijzonder onwaarschijnlijk dat door verzoeker

geen enkele vergissing werd begaan”.

2.2.4.2. De Raad stelt evenwel vast dat de door verwerende partij vastgestelde tegenstrijdigheden over

de omstandigheden van haar vertrek geenszins als een “kleine vergissing” beschouwd kunnen worden.

Immers zijn de verklaringen van verzoekende partij over de omstandigheden van haar vertrek flagrant
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tegenstrijdig en geeft zij drie verschillende versies van de feiten. Nochtans zijn de verzegeling van haar

winkel, het vernemen van de arrestatie van de drie andere groepsleden en haar vlucht naar Urumiyeh

bepalende van de alledaagsheid sterk afwijkende gebeurtenissen waarvan mag worden aangenomen

dat zij in het geheugen van verzoekende partij gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid

voorgedaan zouden hebben. Er mag dan ook worden verwacht dat verzoekende partij hiervan in een

later stadium hiervan nog een gedetailleerde en coherente beschrijving kan geven. Het is dan ook

geenszins aannemelijk dat verzoekende partij zich hierover zou “vergissen”. Dat zij eerst bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaart dat zij gevlucht is naar Urumiyeh nadat zij een week voor haar vertrek

gezien had dat haar winkel verzegeld was, zij vervolgens tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud op

het Commissariaat-generaal stelt dat zij gevlucht is naar Urumiyeh nadat zij van R. te horen kreeg dat

de drie andere groepsleden waren opgepakt en zij pas na het vertrek uit Iran van haar broer vernomen

heeft dat de winkel vergrendeld was, om ten slotte tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal dan weer te verklaren dat zij haar zaak bij vertrek naar Urumiyeh overgelaten

heeft aan een werknemer en dat zij niet wist of deze zaak nog draaide of dat deze vergrendeld was,

doet dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Wat betreft het verweer van verzoekende partij dat het bij dergelijke lange gehoren niet verwonderlijk is

dat er tegenstrijdigheden en/of onduidelijkheden worden vastgesteld, onderstreept de Raad evenwel dat

in casu de vastgestelde tegenstrijdigheden geen betrekking hebben op details, doch wel op essentiële

gebeurtenissen van haar asielrelaas waarvan verwacht mag worden dat verzoekende partij deze op een

eenduidige manier kan weergeven. De vaststelling dat zij hierin niet slaagt, doet wel degelijk afbreuk

aan de geloofwaardigheid van haar verklaringen.

Wat ten slotte nog de bemerking betreft dat zij op het Commissariaat-generaal niet geconfronteerd werd

met deze tegenstrijdigheden, wijst de Raad erop dat oud artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11

juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen – voormeld artikel 17, § 2 werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 juni

2018 en dus na het plaatsvinden van de gehoren op het Commissariaat-generaal en het nemen van de

bestreden beslissing – als volgt luidde: “Indien de ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de

asielzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd in vergelijking met de door hem gedane

verklaringen, dient hij de asielzoeker hierop in de loop van het gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te

noteren.”. De toelichting bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt: “Het feit de asielzoeker te moeten confronteren

met bepaalde tegenstrijdigheden betekent niet dat deze laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor

een nieuw gehoor. Dit artikel belet de commissaris-generaal overigens niet om een beslissing te nemen

op grond van een tegenstrijdigheid waarmee de asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de

Koning, B.S. 3 september 2010, p. 56347). De Raad merkt bovendien op dat verzoekende partij de

gelegenheid heeft om bij de Raad de nodige toelichting te verstrekken met betrekking tot door het

Commissariaat-generaal aangehaalde tegenstrijdigheden in haar verklaringen, maar in casu niet

overtuigt. Immers beperkt zij zich ertoe deze tegenstrijdigheden te minimaliseren en te stellen dat ze

slechts een “kleine vergissing” betreffen, hetgeen allerminst volstaat om deze tegenstrijdigheden in een

ander daglicht te stellen (zie supra).

2.2.5.1. Wat betreft de motivering dat zij zich niet de moeite getroostte om contact op te nemen met haar

werknemer om zich te informeren naar wat er met de winkel gebeurde na haar vertrek, meent

verzoekende partij dat volledig voorbijgegaan wordt aan haar mentale ingesteldheid op het ogenblik van

haar vertrek. Gelet op de gebeurtenissen, wilde zij niets meer met haar winkel te maken hebben. Verder

wijst zij nog op de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeerde tijdens haar vlucht, waardoor

verwerende partij niet van haar kan verwachten dat zij tijdens haar vlucht zou hebben geïnformeerd naar

de verzegeling van haar winkel.

2.2.5.2. De Raad duidt er vooreerst op dat nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende

partij van verzoekende partij verwacht dat zij zich hierover geïnformeerd zou hebben tijdens haar vlucht.

Verzoekende partij biedt echter geen enkele afdoende verklaring voor het gegeven waarom zij achteraf,

sinds haar aankomst in België, geen enkele poging heeft ondernomen om zich hierover te informeren,

rechtstreeks bij haar werknemer dan wel via haar broer in Iran. De Raad stipt hierbij aan dat van een

verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijs wordt verwacht dat hij ernstige en veelvuldige

pogingen onderneemt om te informeren hoe zijn persoonlijke problemen evolueren teneinde een

gedegen inschatting te kunnen maken van zijn actuele vrees voor vervolging in zijn land van herkomst.

Het nalaten zich op een gedegen wijze te informeren over het verdere verloop van de situatie – en dit
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ondanks uit haar verklaringen blijkt dat verzoekende partij contacten onderhoud met haar broer in Iran

(administratief dossier, stuk 9, gehoorverslag CGVS d.d. 06/12/2017, p. 10; administratief dossier, stuk

4, gehoorverslag CGVS d.d. 26/02/2018, p. 2) – wijst op een grove desinteresse en doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het asielrelaas.

2.2.6.1. Verder tracht verzoekende partij haar geringe kennis over R. en de andere leden van de

politieke groepering te verklaren door de uitleg dat het een clandestiene, en overigens verboden groep

betreft, waardoor alle leden hun eigen identiteit angstvallig verborgen hielden, ook van elkaar. Ook het

uitgeven van de cd’s en brochures is zeer gevaarlijk, waardoor de betrokkenen de herkomst van deze

goederen geheim willen houden.

2.2.6.2. De Raad is echter van oordeel dat de vage verklaringen van verzoekende partij over de andere

leden van de politieke groepering en de herkomst van de cd’s en brochures geenszins afdoende

verklaard worden door de loutere verwijzing naar het clandestiene karakter van deze groep. Immers

verklaarde verzoekende partij dat zij gedurende ongeveer twee jaar tweemaal per week samen met R.

op stap ging om jongeren te overtuigen van hun ideeëngoed. Gelet op de hoge frequentie van haar

activiteiten voor deze groepering, is het geenszins aannemelijk dat zij niet meer weet over deze R., dat

zij de drie andere groepsleden nooit ontmoet zou hebben en zelfs hun naam niet zou kennen, en dat zij

verder geen idee had van waar de brochures en cd’s die zij verspreidden, vandaan kwamen en hoe

deze gefinancierd werden. Dat zij de andere groepsleden nooit ontmoet heeft is des te frappanter gezien

haar bewering dat R. haar zou hebben gezegd dat de groep iemand als haar, met ervaring in het

benaderen van jongeren, nodig had, en dat zij de anderen daarin zou kunnen begeleiden. De vage

verklaringen van verzoekende partij over de andere leden van de politieke groepering en de herkomst

van de cd’s en brochures ondergraaft op fundamentele wijze het door haar voorgehouden politieke

engagement, de oorzaak van de door haar voorgehouden problemen. Er kan dan ook geen enkel geloof

worden gehecht aan het door verzoekende partij voorgehouden asielrelaas.

2.2.7. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er 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.

2.2.9. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

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

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

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

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

neergelegde documenten (administratief dossier, stuk 14), en dat verzoekende partij tijdens het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 6 december 2017 en 26 februari 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.
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2.2.10. 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.

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

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

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

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

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

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

worden aangenomen.

3. 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 vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

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

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


