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nr. 228 537 van 7 november 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

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

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 11 juni 2019 heeft

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

8 mei 2019.

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 3 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een etnische Fars, afkomstig uit Gorgan (Iran) en u beschikt over de Iraanse nationaliteit. Op 13

oktober 2017 diende u uw eerste verzoek om internationale bescherming in. U verklaarde toen dat u

werkte als directeur van een biljartclub en woonde bij uw oma sinds uw moeder naar België is gekomen

om uw vader (O.V. 4.875.382) te vervoegen. In de club werd u ongeveer 5 jaar geleden bevriend met

E.B. (…). Hij en zijn familie behoorde tot de etnische Bahai minderheid. U werd ook bevriend met zijn

zus en kende zijn familie. E. (…) vertelde u dat ze al lang van plan waren om Iran te verlaten omwille

van de vele problemen met het Iraanse regime waarmee ze te maken kregen en waarmee ook de Bahai

minderheid in het algemeen moet leven. Toen hij u vertelde over hun vertrekplannen, stelde u voor om

hen te helpen aangezien het niet altijd even gemakkelijk is voor een Bahai familie om hun huis en
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spullen te verkopen. Een neef van uw vader, R.B. (…), was eigenaar van een tweedehands winkel en u

zou hem vragen of hij hun spullen en huis wilde verkopen. In september 2017 ging u in de winkel bij

R.B. (…) met de vraag of hij de familie B. (…) wilde helpen met de verkoop van hun spullen. Hij

ging akkoord op één voorwaarde, namelijk dat noch u noch iemand van de familie over zijn hulp iets zou

vertellen. In de winkel gaf u de gegevens, adres en telefoonnummer, van E. (…) aan R. (…). Toen u

vervolgens onderweg was van de winkel naar de biljartclub, belde u E. (…) op om te zeggen dat u zijn

gegevens had doorgegeven aan een neef van uw vader en dat R. (…) zo snel mogelijk contact zou

opnemen met hen. U was verder niet op de hoogte van afspraken tussen R. (…) en E. (…). De dag

nadat u met R. (…) sprak, ging u naar Teheran om spullen te kopen voor de biljartclub. De volgende

dag werd u door de eigenaar van de club opgebeld met het nieuws dat er een paar personen in burger

van Ettela’at (het Ministerie van Informatie) bij hem waren gekomen en hem een paar vragen hadden

gesteld over u. Hij had geen uitleg gekregen waarom ze naar u op zoek waren en vragen over u stelden.

De eigenaar vroeg of u schuldig was aan iets maar u zei hem dat u onschuldig was en dat hij alles

moest ontkennen indien hij vragen kreeg. U dacht na hoe het zou kunnen dat Ettela’at naar u op zoek

was en u dacht onmiddellijk aan uw hulp voor de familie van E. (…). Daarom belde u een neef, D.K.

(…), op om hem te vragen of hij bij uw oma kon langsgaan om te zien of er reeds agenten bij u thuis

waren langsgekomen. U vroeg hem ook om u niet meer te contacteren en te wachten tot wanneer u

hem opnieuw opbelde. U vernietigde uw simkaart en kocht een nieuwe. U ging vervolgens naar een

hotel. De dag nadien belde u uw neef op en hoorde u van hem dat er een huiszoeking was geweest

door personen in burger bij uw oma en dat uw computer en enkele andere spullen van u werden

meegenomen. Hij vertelde u ook dat R.B. (…) was aangehouden. Toen hij deze informatie gaf, besefte

u dat het probleem te maken moet hebben met de hulp die u hebt verschaft aan de familie van E.

(…). Vervolgens dacht u na waar u terecht kon, want de autoriteiten zouden u kunnen traceren tot in het

hotel waar u verbleef. U belde naar de bevriende familie N. (…). U kon bij hen terecht en mevrouw H.N.

(…) raadde u af om in het geval van uw situatie nog terug te gaan naar Gorgan. U verliet vervolgens

illegaal het grondgebied van Iran aan de hand van mensensmokkelaars. U kwam aan in Brussel op 3

oktober 2017 en diende op 13 oktober 2017 uw verzoek om internationale bescherming in. Op 22 mei

2018 nam het Commissariaat-generaal in het kader van uw eerste verzoek een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, omdat er aan uw

verklaringen geen geloof kon worden gehecht. Uw beroep tegen deze beslissing werd door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen op 5 november 2018. Zonder het land te hebben verlaten,

diende u op 15 januari 2019 uw tweede verzoek om internationale bescherming in. U verklaarde (tijdens

uw gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 1 maart 2019) dat u zes maanden eerder deelnam

aan een protest voor de Koerdische zaak aan de Iraanse ambassade in Brussel. U stelde dat u deelnam

aan betogingen tegen het Iraanse regime, en dat u bij terugkeer naar Iran gedood zou worden

omwille van uw politieke activiteiten, in combinatie met het feit dat er al een dossier over u bestond naar

aanleiding van de zaken die u bij uw eerste verzoek om internationale bescherming aanhaalde. Op 19

maart 2018 besliste het Commissariaat-generaal uw volgend verzoek ontvankelijk te verklaren. Tijdens

het persoonlijk onderhoud op 9 april 2019 verklaarde u zes of zeven maanden eerder te hebben

deelgenomen aan een betoging van Koerden aan de Iraanse ambassade in Brussel. U wist niet wie de

betoging organiseerde, maar zei dat er werd betoogd naar aanleiding van de moord op een groot aantal

Koerden in de Iraakse bergen. U zou graag vaker aan betogingen deelnemen om de minderheden in

Iran te ondersteunen, maar bent door niemand op de hoogte gesteld van verdere politieke activiteiten

die plaatsvonden in België. U kon niet zelf op onderzoek gaan omdat u niet weet hoe u informatie online

kan zoeken, en omdat u het huis niet kan verlaten wegens een angst voor vogels. In Iran nam u twee

maal deel aan protesten, ongeveer anderhalf jaar voor uw vertrek uit het land en ongeveer zes of zeven

maanden eerder. U weet niet wat de aanleiding was voor deze protesten. U vreest bij terugkeer naar

Iran geëxecuteerd te worden, aangezien de ettela’at al op zoek was naar u omwille van uw hulp aan

Bahai en zij via foto’s en video’s op de hoogte zijn van uw deelname aan de manifestatie aan de

ambassade. Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u uw shenasnameh neer

(met vertaling), foto’s van uw deelname aan de betoging, een brief van uw psycholoog (dd. 26.02.2019)

waarin deze stelt dat u aan een depressie lijdt en verder opgevolgd moet worden, en een brief van uw

psycholoog (dd. 07.04.2019) waarin deze stelt dat u een angststoornis heeft en aan ornithofobie lijdt. Op

29 april 2019 maakte uw advocaat, meester Mir-Baz, via email de volgende opmerkingen over: hij stelde

dat u wachtte met het indienen van uw volgend verzoek omdat de beroepsprocedure van uw vorige

verzoek nog lopende was; dat u ziek en zorgbehoevend bent en geen stap durft zetten zonder

toestemming van uw ouders en u omwille van uw mentale toestand het voordeel van de twijfel dient te

worden gegeven; en dat de activiteiten van Iraniërs in het buitenland door het regime worden gevolgd.

Hierbij verwijst hij naar het ambtsbericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken van 24

december 2013.

B. Motivering
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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. U legde twee attesten neer van een psycholoog bij wie u twee keer op

consultatie ging. Uit deze attesten blijkt geenszins dat uw psychische gezondheidstoestand u ervan zou

weerhouden coherente verklaringen af te leggen of dat uw mentale problemen van die aard zijn dat zij u

zouden verhinderen om op volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de procedure deel te

nemen en uw motieven naar behoren uiteen te zetten.

Bijgevolg kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het

kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Op basis van uw verklaringen en door onderzoek wordt door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aangetoond heeft.

Volgens uw verklaringen vreest u bij terugkeer naar Iran te worden vastgehouden, gemarteld en

geëxecuteerd, omwille van uw eerdere hulp aan Bahai en uw politieke activiteiten in België (CGVS, p.

7). Aangaande de problemen die u in Iran zou hebben gekend (en in de toekomst zou kunnen kennen)

omwille van uw beweerde hulp aan Bahai, dient te worden opgemerkt dat er in het kader van uw eerste

verzoek om internationale bescherming geen geloof werd gehecht aan uw verklaringen. Tal van

tegenstrijdigheden aangaande uw reisweg en uw relaas ondermijnden op fundamentele wijze uw

geloofwaardigheid. Uw beroep tegen deze beslissing werd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen verworpen. In het kader van uw huidige verzoek haalde u geen elementen

aan die deze vaststellingen kunnen wijzigen. Wat betreft uw verklaring dat u toen misschien niet alles

goed kon uitleggen omwille van uw psychologische toestand (CGVS, p. 7) wordt vastgesteld dat u ten

tijde van uw eerste verzoek om internationale bescherming geen enkel psychologisch of medisch attest

neerlegde om uw beweerde psychologische problemen te staven – noch bij het Commissariaat-

generaal, noch tijdens uw beroepsprocedure. De documenten die u in het kader van uw huidige verzoek

neerlegde, dateren van ná uw eerste verzoek en kunnen dus geenszins als bewijs gelden voor uw

bewering dat u op dat moment aan dusdanige psychologische problemen leed dat u niet in staat zou zijn

geweest om uw asielmotieven op coherente wijze uiteen te zetten. Bovendien blijkt uit deze attesten niet

dat u niet in staat zou zijn om coherente verklaringen af te leggen.

Het feit dat u vasthoudt aan de verklaringen die u aflegde in het kader van uw eerste verzoek om

internationale bescherming, en uw vrees bij terugkeer opnieuw verbindt aan deze problemen, ondermijnt

dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaringen in het kader van uw tweede, huidige verzoek om

internationale bescherming (CGVS, p. 7).

Wat betreft uw verklaringen dat u in België deelnam aan demonstraties tegen het Iraanse regime, dient

vooreerst te worden vastgesteld dat het gaat om deelname aan één enkele demonstratie, zes of zeven

maanden geleden (CGVS, p. 4, 6), in tegenstelling tot wat u liet uitschijnen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken, waar u het had over meerdere betogingen (verklaringen volgend verzoek, vraag

15). Het feit dat u sinds uw komst naar België in oktober 2017 tot op heden slechts één maal deelnam

aan een protestactie tegen het Iraanse regime, staat haaks op uw verklaring dat u wil deelnemen aan

elke vorm van protest tegen het regime en ter ondersteuning van minderheden (CGVS, p. 4, 6,

verklaring DVZ volgend verzoek, vraag 15). Uw verklaring hiervoor, dat u door niemand op de hoogte

werd gesteld van andere activiteiten en u niet weet waar u dergelijke informatie kan zoeken, kan

geenszins overtuigen (CGVS, p. 6, 8). Er is immers geen enkele reden waarom u niet online op

zoek zou kunnen gaan naar informatie, via websites en sociale media, of waarom u niet aan uw broer of

diens vriend M. (…), die u de informatie bezorgden over de betoging van de Koerdische beweging waar

u aan deelnam, zou kunnen vragen waar u informatie zou kunnen vinden. Voorts wordt vastgesteld dat

u niet op de hoogte bent van de situatie van de Koerden en de andere minderheden in Iran. U wist niet

waarover de betoging juist ging waaraan u deelnam: u stelde dat ‘alle Koerden’ werden vermoord, maar

u wist niet wanneer deze aanval zou hebben plaatsgevonden, waar precies, of hoeveel slachtoffers er

waren. Evenmin was u op de hoogte van wie de betoging organiseerde (CGVS, p. 5). Aangaande de

betogingen waaraan u in Iran zou hebben deelgenomen, hetgeen u op geen enkele manier heeft

aangetoond en bij uw vorig verzoek onvermeld heeft gelaten, wordt vastgesteld dat u ook daarvan niet

weet wat het onderwerp was van de betogingen of wie de organisatoren waren. Bovendien wordt

opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat uw beweerde deelname aan deze betogingen, ongeveer

twee jaar en anderhalf jaar voor uw vertrek uit Iran, geen problemen voor u veroorzaakte (CGVS, p. 6-

7).

Het geheel van bovenstaande elementen noopt ertoe te besluiten dat u niet heeft aangetoond dat uw

politieke activiteiten, voor zover u deze heeft, ingegeven zouden zijn door een gefundeerde, oprechte
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politieke overtuiging en niet louter geïnspireerd zijn door opportunisme. Aangezien u niet weet waarvoor

u eigenlijk ging betogen, aangezien u geen enkele band heeft met de politieke beweging van de

minderheden in Iran, aangezien u sinds uw komst naar België slechts één maal heeft deelgenomen aan

een politieke activiteit en aangezien u niet actief op zoek gaat naar gelegenheden om uw politieke

mening te uiten, heeft u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk een (overtuigd) politiek opposant te zijn

en zich bij terugkeer naar Iran als dusdanig te zullen gedragen. Evenmin kan er geloof worden gehecht

aan uw verklaring dat u bij terugkeer naar Iran problemen zal kennen door uw politieke activiteit(en), te

meer daar er geen geloof wordt gehecht aan uw verklaring dat u reeds gekend en gezocht zou zijn door

de Iraanse autoriteiten. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd

toegevoegd aan uw administratief dossier, blijkt daarenboven dat de Iraanse autoriteiten

weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat

de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. De informatie

waarop de Commissarisgeneraal zich beroept, is van meer recente datum (maart 2019) dan deze

waarnaar uw advocaat verwijst in zijn opmerkingen (december 2013). De opmerkingen van uw advocaat

kunnen wat dit betreft dan ook geen afbreuk aan doen aan deze beslissing.

Uit hetgeen voorafgaat dient te worden besloten dat er geen geloof kan worden gehecht aan (de

oprechtheid van) uw politieke profiel, noch aan de door u bij uw eerste verzoek aangehaalde vrees. U

heeft bijgevolg niet aangetoond dat er in uw hoofde een gegronde 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 bestaat.

De door u neergelegde documenten kunnen deze vaststelling niet wijzigen. Uw shenasnameh bevestigt

slechts uw identiteit, die hier niet ter discussie staat. De foto’s die u neerlegde bevestigen dat u,

gedurende de tijd die nodig is om enkele foto’s te nemen, aanwezig was op een betoging, niets meer.

Aangaande de attesten van de psycholoog wordt vastgesteld dat er in het eerste attest louter staat dat u

een keer op consultatie bent geweest, aan depressie lijdt en verder dient opgevolgd te worden. In het

tweede attest, dat dateert van iets meer dan een maand later, wordt er van een depressie geen melding

meer gemaakt. In dit attest wordt enkel gesteld dat u aan een angststoornis lijdt en aan ornithofobie. Uit

uw verklaringen blijkt dat overigens u hier reeds aan leed sinds jonge leeftijd en uw psychologische

problemen dus niet werden veroorzaakt door de door u aangehaalde problemen (CGVS, p. 2-3).

Daarenboven wordt opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat u tot op heden slechts tweemaal naar

de psycholoog ging (CGVS, p. 3). Een attest van een therapeut die een persoon behandelt voor

problemen met zijn geestelijke gezondheid bevat een weergave van een bepaald ziektebeeld dat hij

onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde) oorzaak ervan – in uw geval

opgemaakt op basis van slechts twee sessies. Een dergelijk attest geeft echter geen uitsluitsel over de

ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld of uw capaciteit om aan een persoonlijk onderhoud deel

te nemen. In het attest wordt overigens geen melding gemaakt van enige cognitieve problemen: de

symptomen die worden vermeld zijn hartkloppingen, bevingen en transpiratie. Hoe dan ook hebben

deze attesten, zoals reeds vermeld, louter betrekking op uw psychologische toestand ten tijde van uw

tweede verzoek. Gezien de objectieve vaststellingen aangaande uw vrees ten gevolge van uw politieke

profiel zoals hierboven besproken, hebben uw angststoornis en uw angst voor vogels hierop geen

invloed.

Wat betreft de opmerking van uw advocaat dat u uw tweede verzoek om internationale bescherming pas

indiende zes maanden na uw deelname aan de betoging omdat de beroepsprocedure van uw eerste

verzoek nog lopende was, wordt vooreerst vastgesteld dat uw beroepsprocedure afliep op 5 november

2018. U wachtte hierna dus nog meer dan twee maanden, tot 15 januari 2019, om uw volgend verzoek

in te dienen. Voorts wordt opgemerkt dat u het klaarblijkelijk niet nodig vond om aanwezig of

vertegenwoordigd te zijn op de terechtzitting in het kader van de beroepsprocedure van uw eerste

verzoek, die plaatsvond op 15 oktober 2018. Nochtans blijkt uit uw verklaringen dat uw deelname aan

de betoging reeds dateert van september 2018 (zes maanden voor 1 maart 2019, de dag waarop u

verklaringen aflegde voor de DVZ in het kader van onderhavig verzoek), en zou de vrees die u

zou hebben ten gevolge van uw deelname aan de betoging op het moment van de terechtzitting aldus

een pertinent element zijn geweest om op te roepen in uw beroepsprocedure. De psychologische

problemen waar uw advocaat in zijn opmerkingen naar verwijst werden hierboven reeds besproken. Ook

zijn verwijzing naar het Algemeen Ambtbericht van december 2013 werd reeds aangehaald.

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.”
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2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de:

“Schending van artikel 1A van het Verdrag van Genève; Schending van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet;

Schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering juncto Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Schending artikel 3 EVRM juncto Schending artikel 48/4,§2, b van de vreemdelingenwet:”

Verzoeker verwijst naar de vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag van Genève

van 1951 en past de elementen uit deze definitie toe op zijn problemen en situatie.

2.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de:

“Schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering juncto Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel”.

Vervolgens betoogt hij:

“Verweerster stelt ten onrechte dat verzoeker geen nood heeft aan de bijzondere procedurele noden.

Verzoeker kampt met de psychologische problemen. Verzoeker is bang van de vogels en hij durft niet

vaak naar buiten te komen.

Verzoeker is een totaal verloren mens.

Dit blijkt eveneens uit argumenten die zijn raadsman ontwikkeld heeft en na het gehoor van het CGVS

naar het CGVS gestuurd.

Verzoeker denkt dat hij voor alles toestemming moet vragen van zijn vader. Wanneer is een volwassene

man niet in staat om zelf een beslissing te nemen maar telkens de toestemming van zijn vader nodig

heeft?

Het antwoord is duidelijk.

Allen in het geval wanneer deze persoon met psychologische problemen kampt.

Verzoeker heeft medische attesten voorgelegd en hij meent dat dit en zijn verklaringen en zijn houding

tijdens het gehoor een bewijs is dat hij ziek en zorgbehoevend is.

Verzoeker meent dat verweerster dit recht van hem geschonden heeft.

Verweerster hecht geen geloof aan de asielmotieven van verzoeker in zijn eerste asielaanvraag omdat

hij weinig concrete informatie kon geven over de tijdssituering vanzijn problemen en vertrek uit Iran.

Verzoeker meent dat hij ziek is en dat hij niet in staat is om een interview te geven.

Verzoeker wenst nogmaals te verwijzen naar de hieronder staande ontwikkelde argumenten bij het

verzoekschrift tegen de eerste negatieve beslissing van het CGVS.

Waarom?

Omdat hij niet de kans gekregen heeft om zich te verdedigen. Het was een verstek arrest.

Verzoeker meent dat hij oprecht is geweest over zijn verklaringen en hij kon onmogelijk dingen

verzinnen wanneer dat zich niet herinnert.

Verweerster stelt zelf in het begin van elk gehoor dat als u dingen niet weet zegt gewoon dat u niet

weet. Verzin in geen geval dingen.

Verzoeker wenst te verwijzen naar pagina 5 van het gehoorverslag in zijn eerste asielaanvraag waarin

het volgende staat:

Dat is van 6 maanden geiden, ik had zoveel stress en ik was zo bang dat ik de maand en de dag en uur

niet meer weet.

Als men deze instructie volgt dan wordt men gestraft door verweerster.

Verweerster stelt dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen afgelegd heeft over zijn vertrek, bij de DVZ

en het CGVS.

Verzoeker meent dat de verklaringen van de DVZ geen juridische waarde heeft gezien hij tijdens dat

gehoor niet bijgestaan was door een raadsman.

Bovendien werden deze verklaringen niet voorgelezen naan verzoeker. Verweerster heeft nagelaten bij

het aanvang van het gehoor die vraag aan verzoeker te stellen. Op pagina 4 van het gehoorverslag

staat het volgende:

Hoe is het korte gehoor op DVZ verlopen?

Goed,

Heeft u er in het kort alle redenen opgesomd die aanleiding hebben gegeven tot uw vertrek en de

aanleiding van uw asielaanvraag?

Ja, ze hebben een paar vragen gesteld en ik kon een deel van het verhaal vertellen.

Herformuleer vraag;

Ik denk niet dat ik dat heb gezegd, ze vroegen hoe ik naar hier ben gekomen, ik heb gezegd, via Maku.
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Hebt u daar in het korte alle redenen opgesomd waarom u voor uw leven vreest in Iran?

Ik heb gezegd dat ik een bahai familie heb geholpen. Ik heb niet alles verteld over die familie.

Verweerster verwijst verder naar het gehoor van de DVZ over de reis en ze stelt dat verzoeker

tegenstrijdige verklaringen zal afgelegd hebben. Verzoeker wenst te verwijzen naar pagina 17 van het

gehoorverslag waarin het volgende staat:

Ik heb het niet gezegd. Ik zei dat ik op 3/10 ben aangekomen en op 4/10 asielaanvroeg. Wat was de

vraag?

(...)

Toen heb ik ook zelf gezegd dat ik een extra uitleg moest geven en die uitleg ging over die bestelwagen,

over die blauwe camionette, en nu kan ik die uitleg geven.

Wat betreft de contacten tussen verzoeker en E. (…) en andere tegenstrijdigheden wenst verzoeker

opnieuw te verwijzen naar de bovenvermelde argumenten. De verklaringen bij de DVZ is niet aan hem

voorgelezen en hij is niet in het bezit gesteld van een kopie van zijn gehoor om eventuele fouten te

verbeteren.

Verzoeker wenst te verwijzen naar het Handboek van UNHCR waar in paragraag 199 het volgende

staat:

Tegenstrijdige en onnauwkeurig verklaringen zijn op zich niet voldoende om te besluiten tot een

weigering van de vluchtelingenstatus. De onderzoeker heeft de verantwoordelijkheid om dergelijke

verklaringen te evalueren in het licht van de verschillende omstandigheden van het dossier.

Het UNHCR werpt tevens op dat aan de kandidaat - vluchtelingen het voordeel van de twijfel gegund is,

op voorwaarde evenwel dat zijn vluchtverhaal geloofwaardig is. Om de geloofwaardigheid van een

kandidaat-vluchteling te beoordelen, dient rekening gehouden te worden met zijn persoonlijkheid o.m.

zijn intellectuele vermogens, de leeftijd en psychologische stoornissen.”

Verzoeker vervolgt:

“Verzoeker wenst te verwijzen naar pagina 7 van het tweede gehoor waarin het volgende staat:

Eerlijk gezegd, ik kan mij niet herinneren dat u zoiets hebt gevraagd, want dan had ik hetzelfde

antwoord moeten geven als vandaag.

Verzoeker meent dat hij last heeft van zijn geheugens en dat hij vaak in steek gelaten door zijn

geheugen.”

Tevens doet verzoeker gelden:

“Verweerster stelt bij de huidige asielaanvraag dat er twijfel is over de oprechtheid van de politieke

activiteiten van verzoeker. Verzoeker meent dat hij oprecht is en hij meent dat in de ogen van het

regime niet er toe doet of iemand oprecht op niet oprecht is.

Het regime zal verzoeker folteren bij een eventuele terugkeer en om van hem meer informatie te

bekomen.

Tot iemand het regime kan overtuigen dat hij niet oprecht is, zal die persoon kapot gemarteld wordt.

Dergelijke zaken zijn glashelder voor iedere redelijke mensen wanneer wij het over het regime in Iran

hebben.

Het regime aarzelt niet onschuldige mensen te beschuldigen van spionage en ter door te veroordelen.

Zal het regime aarzelen om verzoeker met rust laten wanneer er beelden zijn waaruit blijkt dat hij tegen

het regime betoogt?

Het antwoord op deze vraag is duidelijk voor iedere redelijke mens.”

Volgens verzoeker heeft verweerder voorts nagelaten te motiveren waarom hij niet in aanmerking komt

voor de toekenning van subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker wijst op de ‘sliding scale’ in het arrest Elgafaji en stelt de persoonlijke omstandigheden door

zijn profiel voldoende aannemelijk te hebben gemaakt. Verweerder heeft nagelaten te motiveren

waarom aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend.

“Verzoekers ouders wonen in België en hij meent dat hij niemand meer in Iran heeft op wie hij mag

rekenen. Bovendien is het verblijf van verzoeker en van verzoekers ouders in België een probleem bij

een eventuele terugkeer.

Verzoeker zal in de luchthaven direct ondervraagd worden over zijn verblijf en het verblijf van zijn

ouders in België.”
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2.3. Verzoeker vraagt gelet op het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen of om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te

sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.4. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog geen stukken bij het verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing

van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.2. Waar verzoeker stelt dat minstens “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”

geschonden zou zijn, ziet de Raad verder niet in op welke wijze de bestreden beslissing het hem

onmogelijk zou maken om te toetsen of de materiële motivering al dan niet geschonden is, aangezien

verzoeker blijkens een lezing van het verzoekschrift de motieven van de bestreden beslissing kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. De schending van “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering” kan dan ook niet worden aangenomen.

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

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

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

3.4. Verzoeker tracht in het onderhavige verzoekschrift te laten uitschijnen dat in zijner hoofde (en dit

tijdens zijn beide verzoeken om internationale bescherming) bijzondere procedurele noden bestonden

en dat hiermee ten onrechte geen rekening werd gehouden.

Verzoeker kan te dezen echter bezwaarlijk volstaan met de loutere, ongefundeerde herhaling van de

beweringen inzake zijn psychische problemen (waaronder geheugenproblemen) en de eerdere

argumentatie van zijn advocaat.

Verzoeker voert in het verzoekschrift niet één concreet en dienstig argument aan ter weerlegging van de

volgende, omtrent zijn zelfverklaarde psychische problemen en in de bestreden beslissing opgenomen

motieven:

“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. U legde twee attesten neer van een psycholoog bij wie u twee keer op

consultatie ging. Uit deze attesten blijkt geenszins dat uw psychische gezondheidstoestand u ervan zou

weerhouden coherente verklaringen af te leggen of dat uw mentale problemen van die aard zijn dat zij u

zouden verhinderen om op volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de procedure deel te

nemen en uw motieven naar behoren uiteen te zetten.

Bijgevolg kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het

kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

(…)

Volgens uw verklaringen vreest u bij terugkeer naar Iran te worden vastgehouden, gemarteld en

geëxecuteerd, omwille van uw eerdere hulp aan Bahai en uw politieke activiteiten in België (CGVS, p.

7). Aangaande de problemen die u in Iran zou hebben gekend (en in de toekomst zou kunnen kennen)

omwille van uw beweerde hulp aan Bahai, dient te worden opgemerkt dat er in het kader van uw eerste

verzoek om internationale bescherming geen geloof werd gehecht aan uw verklaringen. Tal van

tegenstrijdigheden aangaande uw reisweg en uw relaas ondermijnden op fundamentele wijze uw

geloofwaardigheid. Uw beroep tegen deze beslissing werd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen verworpen. In het kader van uw huidige verzoek haalde u geen elementen

aan die deze vaststellingen kunnen wijzigen. Wat betreft uw verklaring dat u toen misschien niet alles

goed kon uitleggen omwille van uw psychologische toestand (CGVS, p. 7) wordt vastgesteld dat u ten

tijde van uw eerste verzoek om internationale bescherming geen enkel psychologisch of medisch attest

neerlegde om uw beweerde psychologische problemen te staven – noch bij het Commissariaat-

generaal, noch tijdens uw beroepsprocedure. De documenten die u in het kader van uw huidige verzoek
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neerlegde, dateren van ná uw eerste verzoek en kunnen dus geenszins als bewijs gelden voor uw

bewering dat u op dat moment aan dusdanige psychologische problemen leed dat u niet in staat zou zijn

geweest om uw asielmotieven op coherente wijze uiteen te zetten. Bovendien blijkt uit deze attesten niet

dat u niet in staat zou zijn om coherente verklaringen af te leggen.

(…)

Aangaande de attesten van de psycholoog wordt vastgesteld dat er in het eerste attest louter staat dat u

een keer op consultatie bent geweest, aan depressie lijdt en verder dient opgevolgd te worden. In het

tweede attest, dat dateert van iets meer dan een maand later, wordt er van een depressie geen melding

meer gemaakt. In dit attest wordt enkel gesteld dat u aan een angststoornis lijdt en aan ornithofobie. Uit

uw verklaringen blijkt dat overigens u hier reeds aan leed sinds jonge leeftijd en uw psychologische

problemen dus niet werden veroorzaakt door de door u aangehaalde problemen (CGVS, p. 2-3).

Daarenboven wordt opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat u tot op heden slechts tweemaal naar

de psycholoog ging (CGVS, p. 3). Een attest van een therapeut die een persoon behandelt voor

problemen met zijn geestelijke gezondheid bevat een weergave van een bepaald ziektebeeld dat hij

onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde) oorzaak ervan – in uw geval

opgemaakt op basis van slechts twee sessies. Een dergelijk attest geeft echter geen uitsluitsel over de

ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld of uw capaciteit om aan een persoonlijk onderhoud deel

te nemen. In het attest wordt overigens geen melding gemaakt van enige cognitieve problemen: de

symptomen die worden vermeld zijn hartkloppingen, bevingen en transpiratie. Hoe dan ook hebben

deze attesten, zoals reeds vermeld, louter betrekking op uw psychologische toestand ten tijde van uw

tweede verzoek. Gezien de objectieve vaststellingen aangaande uw vrees ten gevolge van uw politieke

profiel zoals hierboven besproken, hebben uw angststoornis en uw angst voor vogels hierop geen

invloed.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven,

gezien verzoeker ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aanvoert,

onverminderd gelden.

3.5. Verzoeker blijft daarnaast ook in het onderhavige verzoekschrift vasthouden aan de verklaringen

die hij aflegde in het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming. Bovendien tracht hij

de vaststellingen die dienaangaande werden gedaan in het kader van zijn eerste verzoek om

internationale bescherming uitgebreid te verklaren en weerleggen, en dit middels een verwijzing naar de

argumentatie in het beroepsverzoekschrift dat hij reeds eerder en in het kader van zijn eerste verzoek

indiende bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Verzoeker kan de vaststellingen die werden gedaan in het kader van zijn definitief afgesloten, eerste

verzoek om internationale bescherming, heden en middels het onderhavige verzoekschrift echter niet

aanvechten. De Raad heeft te dezen niet de bevoegdheid om zich opnieuw uit te spreken over het

eerdere verzoek om internationale bescherming. Dit verzoek om internationale bescherming maakte

reeds het voorwerp uit van een procedure bij de Raad. Bij arrest nr. 211 887 van 5 november 2018 werd

het beroep dat verzoeker indertijd indiende met toepassing van artikel 39/59, § 2 van de

Vreemdelingenwet verworpen omdat verzoeker ter terechtzitting was verschenen noch

vertegenwoordigd. Verzoeker diende tegen dit arrest geen cassatieberoep in bij de Raad van State.

Bijgevolg staat de beoordeling van zijn eerste verzoek om internationale bescherming vast en mag de

Raad bij de beoordeling van huidig verzoek om internationale bescherming niet opnieuw uitspraak doen

over het eerdere verzoek om internationale bescherming.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing dan ook terecht gesteld:

“Het feit dat u vasthoudt aan de verklaringen die u aflegde in het kader van uw eerste verzoek om

internationale bescherming, en uw vrees bij terugkeer opnieuw verbindt aan deze problemen, ondermijnt

dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaringen in het kader van uw tweede, huidige verzoek om

internationale bescherming (CGVS, p. 7).”

3.6. Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Wat betreft uw verklaringen dat u in België deelnam aan demonstraties tegen het Iraanse regime, dient

vooreerst te worden vastgesteld dat het gaat om deelname aan één enkele demonstratie, zes of zeven

maanden geleden (CGVS, p. 4, 6), in tegenstelling tot wat u liet uitschijnen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken, waar u het had over meerdere betogingen (verklaringen volgend verzoek, vraag

15). Het feit dat u sinds uw komst naar België in oktober 2017 tot op heden slechts één maal deelnam

aan een protestactie tegen het Iraanse regime, staat haaks op uw verklaring dat u wil deelnemen aan

elke vorm van protest tegen het regime en ter ondersteuning van minderheden (CGVS, p. 4, 6,
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verklaring DVZ volgend verzoek, vraag 15). Uw verklaring hiervoor, dat u door niemand op de hoogte

werd gesteld van andere activiteiten en u niet weet waar u dergelijke informatie kan zoeken, kan

geenszins overtuigen (CGVS, p. 6, 8). Er is immers geen enkele reden waarom u niet online op

zoek zou kunnen gaan naar informatie, via websites en sociale media, of waarom u niet aan uw broer of

diens vriend M. (…), die u de informatie bezorgden over de betoging van de Koerdische beweging waar

u aan deelnam, zou kunnen vragen waar u informatie zou kunnen vinden. Voorts wordt vastgesteld dat

u niet op de hoogte bent van de situatie van de Koerden en de andere minderheden in Iran. U wist niet

waarover de betoging juist ging waaraan u deelnam: u stelde dat ‘alle Koerden’ werden vermoord, maar

u wist niet wanneer deze aanval zou hebben plaatsgevonden, waar precies, of hoeveel slachtoffers er

waren. Evenmin was u op de hoogte van wie de betoging organiseerde (CGVS, p. 5). Aangaande de

betogingen waaraan u in Iran zou hebben deelgenomen, hetgeen u op geen enkele manier heeft

aangetoond en bij uw vorig verzoek onvermeld heeft gelaten, wordt vastgesteld dat u ook daarvan niet

weet wat het onderwerp was van de betogingen of wie de organisatoren waren. Bovendien wordt

opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat uw beweerde deelname aan deze betogingen, ongeveer

twee jaar en anderhalf jaar voor uw vertrek uit Iran, geen problemen voor u veroorzaakte (CGVS, p. 6-

7).

Het geheel van bovenstaande elementen noopt ertoe te besluiten dat u niet heeft aangetoond dat uw

politieke activiteiten, voor zover u deze heeft, ingegeven zouden zijn door een gefundeerde, oprechte

politieke overtuiging en niet louter geïnspireerd zijn door opportunisme. Aangezien u niet weet waarvoor

u eigenlijk ging betogen, aangezien u geen enkele band heeft met de politieke beweging van de

minderheden in Iran, aangezien u sinds uw komst naar België slechts één maal heeft deelgenomen aan

een politieke activiteit en aangezien u niet actief op zoek gaat naar gelegenheden om uw politieke

mening te uiten, heeft u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk een (overtuigd) politiek opposant te zijn

en zich bij terugkeer naar Iran als dusdanig te zullen gedragen. Evenmin kan er geloof worden gehecht

aan uw verklaring dat u bij terugkeer naar Iran problemen zal kennen door uw politieke activiteit(en), te

meer daar er geen geloof wordt gehecht aan uw verklaring dat u reeds gekend en gezocht zou zijn door

de Iraanse autoriteiten. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd

toegevoegd aan uw administratief dossier, blijkt daarenboven dat de Iraanse autoriteiten

weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat

de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. De informatie

waarop de Commissarisgeneraal zich beroept, is van meer recente datum (maart 2019) dan deze

waarnaar uw advocaat verwijst in zijn opmerkingen (december 2013). De opmerkingen van uw advocaat

kunnen wat dit betreft dan ook geen afbreuk aan doen aan deze beslissing.

Uit hetgeen voorafgaat dient te worden besloten dat er geen geloof kan worden gehecht aan (de

oprechtheid van) uw politieke profiel, noch aan de door u bij uw eerste verzoek aangehaalde vrees”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Hij beperkt zich er namelijk toe te volharden in

zijn reeds eerder aangehaalde verklaringen omtrent zijn politieke activiteiten en (het aan hem

aangemeten) politieke profiel, alsmede omtrent de vrees dat hij bij een terugkeer zal worden

geïnterpelleerd door de Iraanse autoriteiten. Met deze loutere herhaling en bevestiging van zijn eerder

afgelegde verklaringen, doet hij echter op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, inzake deze

verklaringen gedane vaststellingen.

3.7. Verzoeker laat de bestreden beslissing verder geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“De door u neergelegde documenten kunnen deze vaststelling niet wijzigen. Uw shenasnameh bevestigt

slechts uw identiteit, die hier niet ter discussie staat. De foto’s die u neerlegde bevestigen dat u,

gedurende de tijd die nodig is om enkele foto’s te nemen, aanwezig was op een betoging, niets meer.

(…)

Wat betreft de opmerking van uw advocaat dat u uw tweede verzoek om internationale bescherming pas

indiende zes maanden na uw deelname aan de betoging omdat de beroepsprocedure van uw eerste

verzoek nog lopende was, wordt vooreerst vastgesteld dat uw beroepsprocedure afliep op 5 november

2018. U wachtte hierna dus nog meer dan twee maanden, tot 15 januari 2019, om uw volgend verzoek

in te dienen. Voorts wordt opgemerkt dat u het klaarblijkelijk niet nodig vond om aanwezig of

vertegenwoordigd te zijn op de terechtzitting in het kader van de beroepsprocedure van uw eerste

verzoek, die plaatsvond op 15 oktober 2018. Nochtans blijkt uit uw verklaringen dat uw deelname aan

de betoging reeds dateert van september 2018 (zes maanden voor 1 maart 2019, de dag waarop u

verklaringen aflegde voor de DVZ in het kader van onderhavig verzoek), en zou de vrees die u

zou hebben ten gevolge van uw deelname aan de betoging op het moment van de terechtzitting aldus

een pertinent element zijn geweest om op te roepen in uw beroepsprocedure. De psychologische

problemen waar uw advocaat in zijn opmerkingen naar verwijst werden hierboven reeds besproken. Ook

zijn verwijzing naar het Algemeen Ambtbericht van december 2013 werd reeds aangehaald.”
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Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze

niet concreet aanvecht of weerlegt, onverminderd gelden.

3.8. Verzoekers gratuite bewering dat hij in Iran niemand meer zou hebben op wie hij kan rekenen, kan

niet worden aangenomen. Tijdens zijn laatste onderhoud bij het CGVS verklaarde hij, wanneer hij

ondervraagd werd over zijn familie en vrienden in Iran, namelijk nog: “In Iran, heel veel mensen, alle

familie is daar nog” (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.4). Hoe dan ook

toont verzoeker geenszins concreet aan dat, waar, wanneer, waarom of in welke omstandigheden het

loutere gegeven dat hij niemand meer zou hebben in Iran in zijner hoofde een nood aan internationale

bescherming met zich zou (kunnen) brengen.

3.9. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd mist tot slot klaarblijkelijk feitelijke grondslag. Uit de bestreden

beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

beslissing heeft besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven

geheel of gedeeltelijk gelijklopen met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus

ondersteunen betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet (afdoende)

gemotiveerd zou zijn.

3.10. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.11. Verzoeker toont gelet op het voorgaande evenmin aan dat in zijner hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.12. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven november tweeduizend negentien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


