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nr. 231 019 van 9 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WALDMANN

Rue Jondry 2A

4020 LIEGE

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 7 oktober 2019 heeft

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

3 september 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 7 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. WALDMANN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Soennitische Koerd, afkomstig uit Salmas en in het bezit van de

Iraanse nationaliteit. U bent ongehuwd en woonde in Iran bij uw ouders. Eind 1396 (Perzische

tijdrekening stemt overeen met februari-maart 2018 volgens de Europese tijdrekening) leerde u R.S. (…)

kennen. U voetbalde met vrienden in de buurt waar zij woonde. Jullie werden verliefd op elkaar en

begonnen via de telefoon met elkaar te corresponderen. Zij was Azeri en sjiiet en op dat ogenblik 16

jaar oud. Op 20/02/1397 (10 mei 2018) spraken jullie voor de eerste keer af. Zij had u een tekstbericht

gestuurd dat haar familie die dag naar een oom zou gaan en zij alleen thuis zou zijn. U begaf zich die

dag rond 18u00 naar haar woning. Ongeveer een half uur na uw aankomst daar daagde evenwel

onverwachts haar familie thuis op. Toen haar vader binnenkwam, begon deze jullie beiden te beledigen
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en te slaan. Toen hij even de kamer verliet, maande R. (…) u aan te vertrekken. Ofschoon u in

schok verkeerde, slaagde u erin de woning te ontvluchten. Op straat vond u een plaats waar u zich kon

verstoppen. U was aan het wenen toen u door een vrouw in de buurt werd benaderd. U vertelde haar

dat u problemen had en vroeg haar telefoon te gebruiken. U belde hierop met uw broer die u vroeg naar

uw oom S. (…) te vertrekken. U vond bij hem een veilig onderkomen. Tijdens uw verblijf bij uw oom

vernam u dat de familie van R. (…) herhaaldelijk bij u thuis was langsgekomen op zoek naar u. Haar

vader en verschillende van haar ooms werkten bovendien voor de veiligheidsdiensten. U vernam tevens

dat uw vader en uw broer A. (…) elk twee keer kortstondig door het Ettelaat van Sepah

(inlichtingendienst bij korps van revolutiewachters) werden opgepakt. Deze aanhoudingen hielden

verband met u. Tijdens hun detentie en ondervraging werden beiden gemarteld. U vreesde voor uw

leven en op aangeven van uw oom besloot u Iran te verlaten. Na een week bij hem verbleven te

hebben, verliet u op 28/02/1397 (18 mei 2018) Iran. U reisde illegaal via Turkije over de weg naar

België. Op 4 juni 2018 kwam u in België aan en op 5 juni 2018 diende u hier een verzoek tot

internationale bescherming in. Veertig dagen na uw aankomst in België pleegde R.S. (…) zelfmoord. U

vernam dit nieuws via uw broer in Iran. Na uw vertrek uit Iran werd u tevens opgeroepen door de

rechtbank van de provincie West-Azerbeidzjan. Toen u hier geen gehoor aan gaf, werd uw vader in uw

plaats als zijnde uw voogd door diezelfde rechtbank opgeroepen. Dit om hen in te lichten over uw

verblijfplaats. Hij gaf hieraan gehoor en meldde hen niet te weten waar u naartoe was gegaan. Tot op

heden krijgt uw familie in Iran regelmatig bezoek van de familie van R. (…) en de autoriteiten. Zij

zijn nog steeds naar u op zoek. U vreest bij terugkeer naar Iran voor uw leven.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten neer: uw shenasnameh (Iraans

geboorteboekje); een kopie van uw oude shenasnameh en een bewijs van inschrijving; twee

handgeschreven verklaringen, één van uw vader en één van uw oom S. (…) over uw problemen en de

problemen van uw vader en uw broer A. (…) in Iran; kopieën van de identiteitsdocumenten van uw

familieleden in Iran; een foto en een tekening van de woning van R.S. (…); de overlijdensposter van

R.S. (…); uw schoolrapporten, studenten infofiche en studentengezondheidsboekje; een oproepingsbrief

van het hof van beroep van de provincie West-Azerbeidzjan gericht aan u en ondertekend voor

ontvangst op 25/5/1397 (16 augustus 2018); een oproepingsbrief van het hof van beroep van de

provincie West-Azerbeidzjan gericht aan uw vader H.A. (…) opgemaakt op 27/06/1397 (18 september

2018); een attest van uw psychotherapeut in België, d.d. 30 januari 2019 en bewijzen van het opsturen

van uw documenten vanuit Iran en Turkije.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde tot op datum van 27 maart

2019, als niet-begeleide minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal tot op die datum steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud op 11 maart 2019 afgenomen door een gespecialiseerde protection

officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om

minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het eerste persoonlijk

onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van uw voogd [en advocaat] die in de mogelijkheid verkeerde[n]

om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw

verklaringen afgelegd vóór 27 maart 2019 rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd en maturiteit,

evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Na datum van 27 maart 2019, u werd toen meerderjarig, werden u niet langer specifieke

steunmaatregelen verleend.

Gelet op wat voorafgaat 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.

Er dient te worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk hebt gemaakt een gegronde vrees voor

vervolging, noch tot het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming te koesteren.

U verklaarde Iran te hebben verlaten omdat u gezocht werd door de autoriteiten en de familie van het

meisje waarmee u in Iran een relatie had.

In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat aan de door u neergelegde oproepingsbrieven van

het hof van beroep van beroep van de provincie West-Azerbeidzjan ter staving van uw verzoek niet de

minste bewijskracht kunnen worden toegekend. Vooreerst bevat één van deze oproepingsbrieven een

belangrijke inhoudelijke tekortkoming, die de authenticiteit ervan op zich reeds ernstig doet betwisten.

Zo vermeldt de oproepingsbrief gericht aan uw vader H.A.B. (…) verkeerdelijk uw nationaal nummer in

het vak van de persoonsgegevens aan wie deze oproeping is gericht. Daarnaast dient te worden
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opgemerkt dat u ook helemaal niets kon vertellen over uw (huidige) eigen juridische situatie en duidelijk

niet op de hoogte was van het feit dat deze beide oproepingen kaderen in een beroepsprocedure

ingediend door uw advocaat Dhr. K. (…) bij deze hogere rechtbank (CGVS III, p. 3 en 4). Niet alleen

bleek u geen enkel idee te hebben van het feit dat u in Iran in deze zaak zou worden vertegenwoordigd

door een advocaat, zoals vermeld staat op beide oproepingsbrieven. Deze oproepingsbrieven van een

hof van beroep veronderstellen tevens een eerdere beslissing in eerste aanleg door een lagere

rechtbank in Iran. Ook hiervan was u duidelijk niet op de hoogte (CGVS III, p. 3 - 5). U stipte in dit

verband aan geen weet te hebben van een advocaat, daar u op het ogenblik van ontvangst van deze

oproepingsbrief reeds uit Iran vertrokken was. U liet tevens na vanuit België bij uw vader hiernaar te

polsen (CGVS III, p. 3). U vernam evenmin iets via uw familie over het verloop van de gerechtelijke

procedure in uw zaak. U werd evenmin ooit eerder, vóór 25/5/1397 (de datum op uw neergelegde

oproepingsbrief), op een dergelijke wijze opgeroepen voor een zaak in eerste aanleg (CGVS III, p. 4).

Buiten deze twee oproepingsbrieven ontving u nooit enige andere rechtbankdocument (CGVS III, p. 4).

Uw familieleden in Iran meldden u nooit iets over een juridische procedure tegen u in Iran (CGVS III, p.

4 en 5). Hierop gevraagd of u dan evenmin zelf deze oproepingsbrieven had gelezen en aldus zou

hebben kunnen achterhalen dat het een oproeping voor een zitting voor het hof van beroep betrof, waar

uw advocaat Dhr. K. (…) eerder een beroep had ingediend, gaf u aan deze wel degelijk met uw

sociaal assistent in het opvangcentrum gelezen te hebben maar dit toen niet te hebben opgemerkt

(CGVS III, p. 5). Het verkeerde nationaal nummer in de oproepingsbrief van uw vader weet u aan een

administratieve fout van de overheid of aan het feit dat deze zaak over u handelt en daarom mogelijks

uw nationaal nummer op de oproeping van uw vader vermeld staat (CGVS III, p. 5). Deze uitleg is

evenwel niet voldoende aangezien het hier gaat om het vak waarin de persoonsgegeven van de

persoon staan aan wie de oproeping is gericht. U gaf tevens aan te vermoeden dat u van de Iraanse

staat een pro deo advocaat kreeg toegewezen (CGVS III, p. 5). Dit laatste vermag evenwel niet uw

gebrekkige kennis ter zake te verklaren. Om een hoger beroep aan te tekenen dient dit in principe ook

steeds te gebeuren met de expliciete toestemming van de persoon die deze advocaat vertegenwoordigt.

Uw gebrekkige kennis van de juridische procedure tegen u blijkt overigens tevens uit het feit dat u niet

kon aangeven welke feiten u juist ten laste werden gelegd, noch of er eerder een vonnis tegen u werd

geveld waarin een straf of maatregel werd uitgesproken (CGVS III, p. 5 en 6). Hier kan nog aan worden

toegevoegd dat van een verzoeker om internationale bescherming die documenten ter staving van zijn

verzoek neerlegt, mag verwacht worden dat deze de moeite heeft genomen deze zelf te lezen en van de

inhoud hiervan op de hoogte is. Van een verzoeker mag redelijkerwijs ook verwacht worden dat hij zich

uitgebreid informeert over de elementen die rechtstreeks verband houden met zijn verzoek. Daar u

regelmatig contact hebt met uw ouders in Iran was u wel degelijk in de mogelijkheid dit te doen. Door

deze documenten, die betrekking hebben op de kern van uw vluchtrelaas, neer te leggen, blijkt dat u de

Belgische autoriteiten op intentionele wijze trachtte te misleiden.

Voorts kunnen er nog enkele bemerkingen gemaakt worden bij uw beweerde relatie met R.S. (…).

Zo vooreerst is het bevreemdend dat u geen enkel bewijs kunt voorleggen van deze relatie, zoals een

foto, een brief, internetcommunicatie. Uw bewering hiervoor dat jullie enkel via sms-berichten met elkaar

communiceerden en u uw gsm noodgedwongen moest achterlaten toen u uit haar woning vluchtte,

overtuigt niet, temeer van een jongere uit Iran anno 2019 kan verwacht worden dat deze via sociale

media en andere informaticamiddelen persoonlijke data over zijn of haar privéleven bijhoudt (CGVS III,

p. 7). Voorts bleek u tijdens uw laatste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal haar

geboortedatum, de naam van haar school en de naam van haar wijk waar zij woonde niet te kennen,

wat toch als essentieel kan beschouwd worden in het leven van adolescenten, temeer u aangaf

gedurende enige tijd met haar dagelijks via tekstberichten te hebben gecommuniceerd. Jullie

wisselden hierbij tevens persoonlijke informatie uit. Zij woonden daarenboven op slechts 15 minuten

wandelafstand van u (CGVS I, p. 13 en 14 en CGVS III, p. 9). Daarnaast dient te worden opgemerkt dat

u tijdens uw opeenvolgende onderhouden op het Commissariaat-generaal incoherente en strijdige

verklaringen aflegde over de identiteit van haar familieleden. Zo gaf u bij het eerste onderhoud te

kennen dat haar moeder T.M. (…) heet, terwijl u tijdens het laatste onderhoud verklaarde dat ze T.E.

(…) heet (CGVS I, p. 14 en 15; CGVS III, p. 6)). Haar zus heette tijdens het eerste onderhoud Zi. (…),

terwijl haar naam tijdens het laatste onderhoud Za. (…) luidde (CGVS I, p. 14 en CGVS III, p. 6).

Geconfronteerd vervolgens met het feit dat de familienaam van haar moeder voorheen M. (…) luidde,

gaf u te kennen dat het reeds lang geleden is en dat u het zich nog maar moeilijk kan herinneren (CGVS

III, p. 7). Wat de voornaam van haar zus betreft, gaf u na confrontatie te kennen dat het hier mogelijks

om een vertaalfout gaat tijdens uw eerst persoonlijk onderhoud (CGVS III, p. 7). Deze

verklaringen overtuigen maar matig, temeer uw gebrekkige kennis over andere feiten die betrekking

houden met haar persoon (cf. supra). Hier kan nog aan worden toegevoegd dat u evenmin duidelijk was

over het jaar waarin ze op school zat. Waar u nog tijdens het eerste persoonlijk onderhoud aangaf ze in

de negende klas zat, gaf u tijdens uw laatste onderhoud te kennen dat ze mogelijks in de zevende of



RvV X - Pagina 4

achtste klas zat (CGVS I, p. 13 en CGVS III, p. 7). Ook hier mag verwacht worden dat uw kennis ter

zake beter is.

Tot slot dient nog te worden aangestipt dat ook uw verklaringen over de problemen van uw vader en

uw broer tijdens de laatste week van uw verblijf in Iran niet overtuigen, gelet op de talrijke

tekortkomingen in uw verklaringen in dit verband afgelegd. U gaf aan dat beiden tot twee maal toe in

deze periode door het Ettelaat van Sepah werden opgepakt, tijdens dewelke ze telkens werden

gemarteld alvorens te worden vrijgelaten. Deze martelingen gebeurden met het doel te achterhalen

waar u zich bevond (CGVS I, p. 17-18 en CGVS III, p. 9 ev.). U kon evenwel in dit verband niet duidelijk

aangeven wanneer juist ze werden opgepakt, wie eerst van beiden werd opgepakt, waar ze werden

opgepakt, op welke wijze ze tijdens hun detentie werden gemarteld en na hoeveel tijd ze telkens werden

vrijgelaten (CGVS III, p. 9 ev.). Gepolst naar de duur van hun aanhoudingen, gaf u immers aan niet te

weten of zij nog dezelfde dag van hun aanhouding of pas de volgende dag werden vrijgelaten (CGVS III,

p. 11). . Niettegenstaande u beweerde dat uw vader gemarteld werd kon u niet zeggen hoe erg uw

vader eraan toe was na zijn vrijlating noch wist u of hij na zijn vrijlating medische verzorging nodig had

(CGVS III, p. 10). Uw verklaring voor uw gebrekkige kennis hierover, met name dat u er niet bij was en

dit enkel uit tweede hand van u oom vernam, overtuigt geenszins, temeer u na uw aankomst in België

frequent contact hebt gehad met uw vader en uw broer en hiernaar dus had kunnen polsen (CGVS III, p.

10 en 11). U liet evenwel na dit te doen (CGVS III, p. 10).

Gelet op bovenstaande vaststellingen en na afweging van alle elementen in uw dossier kan er geen

geloof gehecht worden aan de problemen die u verklaarde in Iran gekend te hebben en om dewelke u

verklaarde uw land van herkomst verlaten te hebben.

De rest van de door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Uw

identiteit en de identiteit van uw familieleden, alsook uw schoolcurriculum in Iran, zoals blijkt uit de door

u neergelegde identiteitsen schooldocumenten, wordt hier niet betwist. Wat de door u neergelegde foto

en tekening van de woning van R. (…), alsook haar overlijdensbericht betreft, dient te worden

opgemerkt dat documenten, om bewijskrachtig te zijn, moeten kaderen in een geloofwaardig en

coherent relaas, quod non in casu. Hetzelfde geldt voor de door u neergelegde handgeschreven

verklaringen van uw vader en oom. Gezien het hier om verklaringen van familieleden gaat hebben deze

overigens op zich reeds weinig tot geen bewijswaarde. Het gaat hier immers niet om een objectieve

bron. Het door u neergelegde attest van de psychotherapie die u in België kreeg, bevat een

weergave van uw geestelijke gezondheid, de behandeling die u in dit verband kreeg en de mogelijke

(meestal door de patiënt aangehaalde) oorzaak ervan, doch vormt geen sluitend bewijs voor de

precieze feitelijke omstandigheden waarin u als patiënt deze post-traumatische stressproblemen heeft

opgelopen. Dat een deel van uw documenten vanuit Iran en Turkije werden verstuurd, wordt evenmin

door mij betwist.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker geeft in het feitenrelaas in het voorliggende verzoekschrift aan dat hij zijn eerdere

verklaringen, afgelegd bij het CGV, intrekt.

Verzoeker wijst erop dat hij slechts 18 jaar is en behoefte heeft aan ondersteunende maatregelen.

Minstens had het CGVS moeten vragen of hij deze nodig had.

Verzoeker stelt homoseksueel of biseksueel te zijn. Hij is nog niet in staat zijn seksuele identiteit te

benoemen. Daarvoor wordt er gewerkt met een psycholoog in het centrum waar hij woont. Het was de

ontdekking van zijn geaardheid die leidde tot zijn vertrek uit Iran. Het kostte verzoeker meer dan een

jaar om een vertrouwensrelatie op te bouwen met zijn psycholoog, maatschappelijk werker en advocaat

en om het over zijn aantrekkingskracht op jongens te hebben, dit in een omgeving van huisvesting met

andere jongens waar de meest voorkomende beledigingen “sale PD” of “tapette” zijn.

Het is in deze context dat verweerder de bestreden beslissing in onwetendheid over deze elementen

heeft genomen.

2.2. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de schending van de artikelen 39/76, 48/3, 48/4 en 62

van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) en de artikelen 1 tot 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
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Verzoeker benadrukt zijn homoseksualiteit als nieuw element. Verzoeker geeft aan dat hij gelet op de

Iraanse context bijzonder bevreesd is dat zijn familie op de hoogte zou raken van zijn geaardheid, reden

waarom hij dit asielmotief nooit eerder bekend maakte. UNHCR accepteert dat asielzoekers soms

bepaalde feiten kunnen verbergen uit angst voor hun familie, evenals dat dit niet noodzakelijk betekent

dat zij geen gegronde vrees voor vervolging hebben. Verzoeker wijst op de samenwerkingsplicht in

hoofde van verweerder. Indien er twijfel zou bestaan over zijn profiel als homoseksuele sjiitische man uit

Iran, is het nodig om diepgaand onderzoek te voeren. Verzoeker wijst op (informatie over) de situatie

voor holebi’s in Iran.

Verzoeker toetst het voorgaande aan artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Tevens verwijt hij het

CGVS dat niet gemotiveerd wordt over de subsidiaire bescherming. Daardoor acht hij de artikelen 48/4

en 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 1 tot 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991

geschonden.

Verzoeker verwijt het CGVS nog dat niet genoeg onderzoek werd verricht betreffende de stukken.

2.3. Verzoeker vraagt gelet op het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen of 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 algemene informatie bij het verzoekschrift (bijlagen 3-

4).

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoeker de schending aanvoert van

artikel 1 van de voormelde wet van 29 juli 1991, dient te worden opgemerkt dat dit artikel enkel het

toepassingsgebied van deze wet bepaalt. Verzoeker duidt niet en er kan evenmin worden ingezien op

welke wijze dit artikel geschonden zou (kunnen) zijn. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig

opgeworpen.

3.2. Op welke wijze artikel 39/76, dat betrekking heeft op het ter kennis brengen van nieuwe elementen

aan de Raad, door de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden, kan evenmin worden

ingezien en wordt door verzoeker op generlei wijze uitgewerkt. Derhalve wordt ook deze schending niet

dienstig aangevoerd.

3.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht

in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing zijn in deze beslissing in duidelijke wijze opgenomen en kunnen op eenvoudige

wijze in deze beslissing worden gelezen. Bijgevolg is aan de formele motiveringsplicht te dezen voldaan.

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. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing terecht gesteld

wordt:

“Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde tot op datum van 27 maart

2019, als niet-begeleide minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal tot op die datum steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud op 11 maart 2019 afgenomen door een gespecialiseerde protection

officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om

minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het eerste persoonlijk

onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van uw voogd [en advocaat] die in de mogelijkheid verkeerde[n]
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om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw

verklaringen afgelegd vóór 27 maart 2019 rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd en maturiteit,

evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Na datum van 27 maart 2019, u werd toen meerderjarig, werden u niet langer specifieke

steunmaatregelen verleend.

Gelet op wat voorafgaat 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.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Met zijn leeftijd werd, in tegenstelling

met wat verzoeker laat uitschijnen en zoals genoegzaam blijkt uit het voorgaande en de stukken van het

dossier, terdege rekening gehouden doorheen zijn procedure. Verzoeker preciseert verder niet aan

welke (andere) ondersteunende maatregelen hij behoefte had of zou hebben. Evenmin toont hij

concreet aan dat, waar of op welke wijze dit van invloed kon zijn op de inhoud van de stukken van het

dossier en de bestreden beslissing. Daarenboven gaf verzoeker in de vragenlijst “bijzondere

procedurele noden” DVZ zelf eenduidig aan dat er geen elementen of omstandigheden waren die het

vertellen van zijn verhaal of zijn deelname aan de procedure internationale bescherming konden

bemoeilijken.

3.5. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale

bescherming in hetgeen volgt voor wat de overige elementen betreft ambtshalve bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het

devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

3.6. Verzoeker hield voorheen steevast voor dat hij in Iran een verboden relatie had met een zekere

R.S., dat hij daardoor problemen kende en dat hij omwille van deze reden zijn land diende te verlaten en

een gegronde vrees voor vervolging koestert. Heden geeft verzoeker, na te zijn geconfronteerd met de

hoger geciteerde, negatieve beslissing, toe dat al zijn voorgaande verklaringen gelogen waren en trekt

hij deze verklaringen in. Dat hij eerder gedurende zijn procedure dermate leugenachtige en bedrieglijke

verklaringen aflegde, vormt een ernstige negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van

verzoekers gezegden.

Verzoeker schuift heden wel een nieuwe vervolgingsgrond en vrees naar voren. Hij houdt voor

homoseksueel of biseksueel te zijn, stelt dit reeds in zijn land van herkomst te hebben ontdekt en stelt

omwille van deze reden zijn land te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land.

Van een verzoeker om internationale bescherming mag echter redelijkerwijze verwacht worden dat hij

de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten

(UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr.

205). Hij is overeenkomstig artikel 51, eerste lid van de Vreemdelingenwet vanaf het doen van zijn

verzoek om internationale bescherming verplicht om mee te werken met de bevoegde overheden om

zijn identiteit en andere elementen ter staving van zijn verzoek vast te stellen. De verzoeker om

internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van het verzoek gelet op het

bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet daarbij zo spoedig mogelijk aan te

brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van

informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en

alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om

internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd aangegeven in Europese

richtlijnen, wetgeving en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale bescherming dat

hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn

identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale

bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet correcte en

coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit(en),

leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf,

eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek
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om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker reikt om navolgende redenen te dezen geen dienstige uitleg aan ter verklaring van het

gegeven dat hij voormelde vervolgingsgrond en vrees slechts in het kader van onderhavige

beroepsprocedure en voor de Raad te kennen geeft. Verzoeker werd namelijk van meet af aan op de

voormelde, op hem rustende medewerkingsplicht gewezen. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de

autoriteiten van een bepaald land teneinde er diens status van vluchteling te doen erkennen is

bovendien inherent het vertrouwen verbonden in de autoriteiten waaraan men de bescherming vraagt.

Zo toch aangenomen zou kunnen worden dat de schroom hem ervan zou hebben weerhouden om

initieel en tijdens het eerste interview bij de DVZ in november 2018 melding te maken van zijn

geaardheid en de hieraan gelinkte vrees, dan verklaart dit bovendien hoegenaamd niet dat of waarom

verzoeker dit ook in zijn daarop volgende, drie verschillende persoonlijke onderhouden bij het CGVS, op

11 maart 2019, 1 juli 2019 en 6 augustus 2019, onvermeld liet. Verzoeker werd tijdens het eerste

persoonlijk onderhoud namelijk expliciet gewezen op de vertrouwelijkheid van zijn verklaringen.

Eveneens werd hij opnieuw gewezen op de bij hem rustende medewerkingsplicht en werd hem

uitgelegd wat er van hem werd verwacht. Ook tijdens het tweede persoonlijk onderhoud bij het CGVS

werd verzoeker attent gemaakt op de confidentialiteit van het persoonlijk onderhoud en werd hem op het

hart gedrukt dat het belangrijk was om de waarheid te vertellen. Tijdens het derde persoonlijk

onderhoud gebeurde dit opnieuw. Ook in de oproepingen voor zijn respectieve persoonlijke

onderhouden bij het CGVS werd verzoeker steevast uitdrukkelijk gewezen op de op hem rustende

medewerkingsplicht, op hetgeen er in dit kader van hem werd verwacht en op de mogelijke gevolgen

indien hij aan de medewerkingsplicht zou verzaken. Daarenboven vroeg en ontving verzoeker kopieën

van de notities van zijn persoonlijke onderhouden bij het CGVS. Verzoeker maakte hierover vervolgens

geen enkele opmerking over aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Dient in dit kader te worden gewezen op de inhoud van artikel 57/5quater, § 3 van de

Vreemdelingenwet. Overeenkomstig het eerste lid van deze bepaling, kan de verzoeker om

internationale bescherming of zijn advocaat opmerkingen over de kopie van de notities van het

persoonlijk onderhoud bezorgen aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling worden deze opmerkingen schriftelijk en in de

proceduretaal aan de commissaris-generaal meegedeeld. Overeenkomstig het vijfde lid van deze

bepaling, wordt de verzoeker om internationale bescherming geacht in te stemmen met de inhoud van

de notities van het persoonlijk onderhoud wanneer op de werkdag voor het nemen van de beslissing in

verband met het verzoek om internationale bescherming geen enkele opmerking de commissaris-

generaal heeft bereikt. Verzoeker greep ook deze kans niet aan om aan te geven dat de inhoud van de

notities van de persoonlijke onderhouden bij het CGVS niet juist was en om het CGVS alsnog in kennis

te stellen van zijn beweerde geaardheid. Dat verzoeker zijn beweerde geaardheid dermate laattijdig ter

kennis brengt van de Belgische asielinstanties en hiervoor geen dienstige uitleg aanreikt, laat niet toe

aan deze geaardheid nog enig geloof te hechten.

Een bijkomende negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van verzoekers heden voorgehouden

geaardheid, vormt het feit dat hij zich in het verzoekschrift omschrijft als homoseksuele sjiitische man uit

Iran. Eerder gaf verzoeker namelijk aan dat hij een soenniet is (administratief dossier, verklaring DVZ,

nr.9) en er kan worden aangenomen dat verzoekers religie, of de wijze waarop deze te verenigen valt

met zijn beweerde geaardheid, toch een belangrijke rol zou spelen in het proces van het ontdekken en

beleven van deze geaardheid.

Daarenboven is het geheel niet ernstig dat verzoeker, dit bijzonder laattijdig, heden voorhoudt

homoseksueel of biseksueel te zijn, aangeeft dat hij dit reeds in zijn land zou hebben ontdekt en poneert

dat dit de reden voor zijn vertrek vormde zonder hierover ook maar enige bijkomende duiding te

verschaffen. Gezien verzoeker dit voorheen nooit vermeldde doch steeds verzweeg, mocht minstens

worden verwacht dat hij in het voorliggende verzoekschrift de nodige precisering ter zake zou

verschaffen en dat hij in dit kader zou aangeven waar, wanneer, in welke omstandigheden en op welke

wijze hij zou hebben ontdekt dat hij zich (ook) aangetrokken voelde tot jongens. Eveneens mocht
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worden verwacht dat hij zou duiden hoe of waarom dit leidde tot zijn vertrek. Verder mocht worden

verwacht dat hij zijn vrees in dit kader toch enigszins zou concretiseren en zich niet zou vergenoegen

met een verwijzing naar algemene informatie. Verzoeker kan bezwaarlijk volstaan met de in het

verzoekschrift geuite, bijzonder summiere beweringen om in zijner hoofde het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken of om een vernietiging van de bestreden

beslissing te rechtvaardigen.

Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers

vermeende homoseksuele, dan wel biseksuele geaardheid. Derhalve is zijn verwijzing naar (informatie

over) de situatie voor holebi’s in Iran verder niet dienstig. Deze informatie is van louter algemene aard

en heeft geen betrekking op zijn persoon. Zulke informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat

verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of

vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande,

manifest in gebreke.

De documenten opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief dossier kunnen aan het

voorgaande geen afbreuk doen.

De documenten omtrent verzoekers identiteit, familieleden en scholing en de stukken waaruit blijkt dat

een deel van verzoekers documenten vanuit Iran en Turkije werden opgestuurd kunnen hoogstens deze

gegevens aantonen doch bevatten geen elementen die aan de hoger gedane vaststellingen afbreuk

kunnen doen.

De documenten en stukken die verzoeker voorlegde ter staving van zijn eerder aangevoerde

asielmotieven ontberen iedere bewijswaarde nu verzoeker zelf toegeeft dat deze asielmotieven bij

elkaar gelogen waren en zijn verklaringen hierover intrekt.

Uit het attest van een psychotherapeute, dat dateert van januari 2019, kan geenszins worden afgeleid

dat van verzoeker niet mocht worden verwacht dat hij zijn heden voorgehouden geaardheid (veel)

eerder, bijvoorbeeld in de loop van de daarop volgende acht maanden, te kennen zou geven van de

Belgische asielinstanties. Dient verder te worden opgemerkt dat een medisch attest, nog daargelaten

dat verzoeker het betreffende medische attest neerlegde ter staving van zijn eerdere, kennelijk

bedrieglijke asielrelaas, geenszins een sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin de hierin

vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of

mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen en dient zich

hiervoor te steunen op de gezegden van de patiënt. Dit geldt des te meer in het geval van een attest,

opgesteld door een psycholoog of een psychiater. Meer nog dan in het geval van een arts die zich kan

verlaten op fysieke letsels en symptomen, is een psycholoog of een psychiater bij het vaststellen van

zijn diagnose en de eventuele achterliggende feiten immers afhankelijk van hetgeen hem in de

gezegden van zijn patiënt wordt aangereikt.

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.

3.7. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet 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.

3.8. 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet als vluchteling erkend.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen januari tweeduizend twintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


