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nr. 232 621 van 14 februari 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 18 november 2019

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

staatlozen van 15 oktober 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 9 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HAUQUIER loco advocaat

S. SAROLEA 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

U bent een Iraans staatsburger afkomstig uit Ahwaz en u bent Lor van origine. U woonde in Ahwaz tot

uw zestiende of zeventiende en daarna verhuisde u naar de stad Isfahan. U bent atheïst, uw vader

gelooft niet in een specifieke religie en uw moeder en zus zijn bekeerd tot het christendom. Na het

beëindigen van uw middelbare school volgde u gedurende twee jaar een opleiding om te werken als

brandweerman in de petrochemische sector. In de maand dey van 1396 (Perzische kalender, komt

overeen met de periode december 2017/januari 2018 volgens onze kalender) nam u drie of vier keer

deel aan een manifestatie tegen de overheid in Isfahan. Op 12 dey 1396 (2 januari 2018) nam u ’s

avonds deel aan een manifestatie. Er werden slogans geroepen tegen het regime en plots viel de politie

de deelnemers aan met matrakken en traangas. U was toen aan het filmen met uw gsm. Een

agent greep uw hand vast en begon aan u te trekken; uw vriend B.K. (…) trok aan uw andere arm. U
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kon ontkomen maar de agent was er wel in geslaagd om uw gsm af te nemen. U nam een taxi naar de

woning van uw vriend A. (…) en contacteerde uw vader die u zei dat u meteen moest onderduiken bij

zijn vriend, M.M. (…), in Ardestan. Twee dagen later vernam u dat uw ouderlijke woning door de

ordediensten was aangevallen en dat uw persoonlijke bezittingen -waaronder uw printer, computer, een

foto van de sjah, een kunstwerk met atheïstische symbolen en documenten met enkele door uzelf

geschreven slogans-, in beslag waren genomen. Ze vroegen aan uw moeder waar u was en zij

antwoordde dat ze het niet wist. Daarop zeiden ze haar dat u zich moest komen melden in het

politiebureau van jullie wijk. U verbleef 26 dagen in Ardestan waarna u het land verliet. U reisde te voet

en per wagen naar Istanbul (Turkije). Vandaar reisde u als verstekeling in een vrachtwagen naar

België. Op 17 augustus 2018 deed u een verzoek om internationale bescherming. U beschikt over uw

nationale kaart en enkele screenshots van een facebookpagina die u via e-mail hebt overgemaakt op 2

september 2019.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Voorafgaandelijk dient opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de religieuze achtergrond

van uw familie. Zo stelt u dat uw moeder en zus zich bekeerd hebben tot het christendom, maar u kan

hierover enkel zeggen dat ze over het christendom spraken en de bijbel lazen. Nochtans verklaart u dat

uw moeder veel over Jezus sprak en u verschillende keren zei dat u zich ook moest bekeren. U weet

niet wanneer uw moeder en zus bekeerd zijn noch tot welke strekking van het christendom ze behoren.

Uw moeder zou u twee of die keer gezegd hebben dat ze naar huiskerken gingen maar of zij en uw zus

gedoopt zijn weet u evenmin. Gezien u voorhoudt dat uw moeder wel degelijk trachtte om u te bekeren

kan verwacht worden dat u veel meer weet te vertellen over haar geloof en dat van uw zus. Voorts

stelde u nog dat uw vader niet in een religie gelooft maar dat u denkt dat hij in tegenstelling tot u wel in

God gelooft (CGVS, p. 4). U verklaarde dat u atheïstische citaten post op uw facebookpagina, op naam

van M.S. (…) (CGVS, p. 5). Omdat deze pagina niet kon worden teruggevonden tijdens het persoonlijk

onderhoud werd u gevraagd om zo snel mogelijk kopieën of screenshots van uw tijdlijn over te maken.

Op 2 september 2019 maakte u via e-mail enkele kopieën over van screenshots van uw gsm

waar stukken tekst en enkele foto’s (waarop u niet bent afgebeeld ) te zien zijn. De stukken tekst zijn te

onvolledig om vertaald te kunnen worden. Dat de beelden afkomstig zijn van uw facebookaccount kan

bovendien geenszins worden vastgesteld. Treffend is ook dat er wel twee facebookpagina's werden

teruggevonden, op uw eigen naam en met uw foto’s, maar zonder atheïstische citaten (zie kopie in

administratief dossier). Gevraagd of u een tweede facebookpagina heeft antwoordde u dat u er ooit één

hebt aangemaakt in Iran, maar dat u het paswoord niet meer kent, dat het heel oud is en dat u het niet

meer gebruikt (CGVS, p. 5 en 6). Bovenvermelde pagina’s werden echter nog ge-update na uw

aankomst in België.

Bovenstaande vaststellingen zetten uw verklaringen over uw religieuze overtuiging ernstig op de helling.

Wat er ook van zij, uzelf stelde in Iran nooit problemen te hebben gehad omdat u niet gelovig bent

(CGVS, p. 8). In dit verband kan gewezen worden op de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt

waaruit blijkt dat religie in het dagelijkse leven van vele Iraniërs niet meer zo’n grote rol speelt en veel

Iraniërs bijvoorbeeld niet meer deelnemen aan het vrijdaggebed. Tevens blijkt dat Iran een heel

gevarieerde samenleving is met zowel een grote groep conservatieven als seculieren. Hoewel in de

strafwet verschillende bepalingen zijn terug te vinden die atheïsme strafbaar kunnen stellen zijn er in de

praktijk echter geen zaken bekend waarin iemand enkel en alleen wordt beschuldigd atheïst te zijn.

Vervolgens dient opgemerkt dat uw verklaringen over de betogingen waaraan u zou hebben

deelgenomen niet weten te overtuigen. Zo stelde u dat mensen op straat kwamen om de slechte

economische situatie, de hoge voedselprijzen en fraude aan te klagen. U voegde toe dat u op 9 dey

1396 (30 december 2017) had deelgenomen aan een manifestatie naar aanleiding van de uitdroging

van de rivier in Isfahan, de 'Zayande Rud' (CGVS, p. 9). U kon echter niet zeggen wat de oorzaak is van

de uitdroging van deze rivier. Hiernaar gevraagd antwoordde u aanvankelijk dat u het niet wist, om

uiteindelijk te beweren dat het water van de 'Zayande Rud' rivier verkocht wordt aan het buitenland,

vermoedelijk aan buurlanden zoals Syrië, Irak en Palestina (CGVS, p. 10). Dit laatste houdt geen steek.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er tijdens de betogingen wel kritiek werd geuit tegen de Iraanse
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betrokkenheid in het buitenland. Het lijkt er dan ook op dat u ergens zaken hebt gehoord, maar

niet helemaal hebt begrepen. Aan het begin van het onderhoud gaf u aan dat u bang was dat u niet

alles zou begrijpen omdat u geen hoog IQ hebt. U hebt echter uw middelbare school diploma behaald

en volgde daarna nog gedurende twee jaar hoger onderwijs (CGVS, p. 3). Er kan dus van uitgegaan

worden dat u in staat bent om op zelfstandige wijze uw vluchtmotieven uiteen te zetten en de gestelde

vragen te begrijpen. Bovendien beschikt u over geen enkel (begin van) bewijs van uw deelname, terwijl

u toch aangaf dat u op 9 dey 1396 en 10 dey 1396 (30 en 31 december 2017) gefilmd had tijdens de

betogingen en dat u de beelden via whatsapp hebt doorgestuurd naar vrienden. U stelde dat uw gsm

door de autoriteiten in beslag werd genomen en dat u geen enkel telefoonnummer hebt kunnen

terugvinden. Verder zou niemand van uw vrienden in Iran beschikken over een

facebookaccount waardoor u evenmin beeldmateriaal kunt krijgen van vrienden. Deze is echter geen

overtuigende uitleg.

Verder dient opgemerkt dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden problemen

met de Iraans autoriteiten naar aanleiding van uw deelname aan vier manifestaties. Zo verklaarde u dat

u, nadat uw gsm werd afgenomen, meteen naar het huis van een vriend vluchtte en van daar uw vader

belde om alles uit te leggen. Uw vader raadde u meteen aan om onder te duiken bij zijn vriend M. (…) in

Ardestan (CGVS, p. 8 en 9). Het is dan ook heel bevreemdend dat uw vader geen verdere

voorzorgsmaatregelen nam zoals het verwijderen van alle mogelijk bezwarend materiaal uit jullie

woning. Hij wist immers dat u door de autoriteiten was geïdentificeerd en hij was hierdoor zodanig

gealarmeerd dat hij u opdroeg om meteen onder te duiken en niet meer naar huis te komen (CGVS, p.

8,9 en 12). Bovendien beweert u dat uw moeder de bijbel leest. Of haar bijbel ook in beslag werd

genomen tijdens de huiszoeking wist u niet te zeggen (CGVS, p. 4). Verder wist u niet of de autoriteiten

u na de huiszoeking nog zijn komen zoeken in uw ouderlijke woning. U beweert dat u hier wel naar

geïnformeerd hebt maar dat uw vader u niet veel vertelt omdat u een gevoelige jongen bent, een uitleg

die geenszins kan overtuigen (CGVS, p. 12). Bovendien stelde u op de DVZ dat de autoriteiten vier

dagen na de huiszoeking nog eens waren langsgekomen om u te zoeken (DVZ Vragenlijst, vraag 7). U

weet niet of er een arrestatiebevel is tegen u noch of er ooit een convocatie is gestuurd (CGVS, p. 12).

U zou hier ook niet naar hebben geïnformeerd. Over het lot van uw vriend B. (…), die u hielp om te

ontsnappen toen de politie u bij uw arm trok, moest u eveneens het antwoord schuldig blijven. U hebt

ook geen pogingen ondernomen om hem te contacteren (CGVS, p. 12 en 13). Van iemand die als zich

aan vervolging of een gerechtelijke procedure verwacht wegens deelname aan oppositieactiviteiten en

daarom besluit te vluchten uit zijn land van herkomst mag echter redelijkerwijze verwacht worden dat hij

op zijn minst informeert naar de precieze stand van zaken.

Uw geloofwaardigheid wordt tot slot nog verder ondermijnd doordat er geen geloof kan worden gehecht

aan uw illegaal vertrek uit Iran. U zou vanuit Tabriz door Koerden via de bergen naar Turkije zijn

gebracht en vandaar zou u met een chauffeur naar Istanbul zijn gereisd vanwaar u als verstekeling in

een vrachtwagen naar België kwam. U stelde dat de vrachtwagen geladen was maar had geen idee van

de aard van de lading, noch kon u zeggen welke landen u hebt doorkruist. Van welk land de

nummerplaat was wist u evenmin (CGVS, p. 13 en 14). Bovendien blijkt uit de informatie van het CGVS

beschikt dat u beschikt over een paspoort en dat u een visum voor Italië hebt aangevraagd. Nochtans

verklaarde u dat dat u nooit een Iraans paspoort hebt gehad (CGVS, p. 2). Zelfs na confrontatie en na

overleg met uw advocate bleef u nog steeds volhouden dat u nooit een paspoort hebt gehad. U gaf wel

toe dat u naar België wilde komen met een Italiaans visum. De smokkelaar zou een machine

hebben gebracht en uw vingerafdrukken en een foto hebben genomen. U bleef echter beweren dat u

nooit een paspoort hebt gehad. Uw, nogal incoherente, uitleg die er op neerkomt dat de smokkelaar

misschien een paspoort heeft laten maken zonder uw medeweten volstaat niet. Uiteindelijk verklaarde u

dat u niet op de hoogte bent van de wettelijke procedure om een Iraans paspoort aan te vragen en dus

de gestelde de vragen niet kunt beantwoorden (CGVS, p. 6 en 7). Bovenstaande doet vermoeden dat u

uw paspoort achterhoudt en zet uw verklaringen over uw illegaal vertrek verder op de helling.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw

vluchtrelaas.

De informatie waarop deze beslissing gebaseerd is werd als bijlage aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

De door u voorgelegde nationale kaart kan aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. Uw identiteit

en nationaliteit staan immers niet ter discussie. De overige door u voorgelegde documenten werden

hierboven reeds besproken.

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 enig middel op een appreciatiefout en op de schending van de

artikelen 48/3 tot en met 48/7 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Over het religieuze profiel van zijn familie en zijn eigen atheïstische overtuigingen, doet verzoeker

gelden:

“Verwerende partij diende rekening te houden met alle verklaringen van verzoeker tijdens zijn gehoor,

meer bepaald diegene die een doorleefd karakter vertonen.

Verzoeker heeft tijdens zijn gehoor verklaard dat: “ikzelf geloof niet, zelfs niet in God, ik geloof in mezelf”

(Gehoornotitie ’s, pg. 4).

Verzoeker heeft op gedetailleerde wijze zijn proces tot zijn ‘bekering’ beschreven:

(…)

Hij heeft namen van een atheïstische auteurs kunnen

Zulke verklaringen duiden aan dat verzoeker lang over religie heeft nagedacht vooraleer te besluiten

Atheïst te worden.

Verwerende partij vindt het ongeloofwaardig dat verzoeker zo’n beperkte kennis heeft over de bekering

van zijn moeder en zus.

Als een atheïst heeft verzoeker natuurlijk weinig interesse in het Christendom of andere religies, dit

verklaart bepaalde onwetendheid ten aanzien van de bekering van zijn familieleden.

Voor deze redenen moet verzoekers’ kennis als afdoende worden beschouwd. De religieuze

achtergrond van zijn familie en zijn atheïsme mag niet op de redenen vermeld in de bestreden

beslissingen in vraag worden gesteld en moet als geloofwaardig worden beschouwd.

Daaruit volgt dat, in geval van terugkeer naar Iran, verzoeker zal worden blootgesteld aan ernstige

risico’s van vervolgingen voor religieuze redenen.

Het loutere feit dat verzoeker, toen hij nog in Iran verbleef, geen problemen heeft gekend omwille van

zijn atheïstische overtuigingen is geen voldoende reden om te beweren dat er geen risico’s is voor hen

is in geval van terugkeer. Toen hij in Iran was heeft verzoeker nooit zijn bedenkingen met iemand

gedeeld (gehoomotitie ’s pg. 8). Sinds zijn aankomst in België is hij zeer actief op sociale media, meer

bepaald op zijn Facebookpagina op naam van ‘M.S. (…)’. Dit verhoogt natuurlijk de risico’s voor hem.

• Risico’s voor religieuze minderheden in Iran

De risico's voor mensen die niet tot het islam behoren zijn in Iran zeer serieus.

Zo heeft de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 23 maart 2016 een

arrest geveld waarin Zweden wordt veroordeeld omdat het besloten heeft de heer F.G. terug te sturen

naar Iran toen hij zich in Zweden tot het christendom bekeerd had, zonder het risico in te schatten dat hij

loopt als gevolg van zijn bekering. De betrokkene had in het kader van zijn asielprocedure aangevoerd

dat zijn bekering zwaar gestraft zou kunnen worden door het Iraanse regime, aangezien het afzien van

de islam om zich tot een andere godsdienst te bekeren strafbaar is met de doodstraf, die afvalligheid

bestraft.

Ongeacht of een moslim zich heeft bekeerd en of deze bekering kan worden bestraft, benadrukt de

VNMensenrechtenraad dat christelijke Iraniërs van moslimafkomst het slachtoffer zijn van willekeurige

arrestaties, pesterijen en detentie. Verschillende van hen zijn beschuldigd van propaganda tegen de

staat (Zie verslag op www.atheist-refugees.com. stuk 3).

In het verslag van de Amerikaanse Commissie voor de vrijheid van godsdienst in de wereld voor het jaar

2018 wordt erop gewezen dat de Iraanse autoriteiten tijdens religieuze diensten meerdere malen zijn

uitgebroken. Christenen en aanhangers van andere religieuze minderheden zijn bedreigd, gearresteerd

en gevangen gezet (stuk 4). In februari 2016 zaten 90 christenen in de gevangenis, in de gevangenis of

in de gevangenis of wachtend op een proces vanwege hun geloofsovertuiging. Mensenrechtengroepen

melden een sterke toename van het geweld tegen christenen. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen heeft bij verschillende gelegenheden Iraanse christenen als vluchteling

erkend (zie met name arrest nr. 156.728 van 19 november 2015).

Christenen vormen niet de enige doelwit van het relgieuze onverdraagzaamheid in Iran.

Het loutere feit dat er geen zaken bekend zijn waarin iemand enkel en alleen wordt beschuldigd atheïst

te zijn is niet geruststellend, net het tegendeel. Dit feit is meer een teken dat slachtoffers geen klacht

zullen indienen en dat zulke zaken “onder de radar” zullen vallen, wat hoogstwaarschijnlijk is aangezien

de hierboven geschetste contect in Iran.

De vraag is of verzoeker effectieve bescherming van de Iraanse autoriteiten kan krijgen. Het antwoord is

duidelijk negatief, gezien de geldende wetgeving die de verering van religieuze minderheden

veroordeelt.
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Er blijkt duidelijk te zijn dat verzoeker, die als Christen zal worden beschouwd omwege van de bekering

van zijn moeder en zus, die atheïst is en dit publiek heeft meegedeeld op sociale media, zal worden

onderworpen aan bedreigingen voor religieuze redenen indien hij terugkeert naar Iran.”

Verzoeker gaat voorts in op zijn vrees te zullen worden vervolgd omwille van oppositieactiviteiten.

Omtrent zijn deelname aan de betoging, voert hij aan:

“Verzoeker heeft wel correct aan de meerderheid van de vragen van de Protection Officer kunnen

beantwoorden. Hij heeft informatie kunnen verstrekken met betrekking tot de lokalisatie van de

betogingen (gehoornotitie ‘s pg. 9) en de redenen van de ontevredenheid van de betogers:

(…)

Het feit dat de motiveringen vaag zijn en geen concrete eisen werden uitgedrukt door de betogers ligt

niet aan verzoeker zelf maar aan de aarde van de betoging, dit kan het CGVS aan verzoeker niet

verwijten.

Verzoeker heeft ook op geloofwaardige wijze kunnen uitleggen hoe hij op de hoogte werd gesteld van

de betogingen:

(…)

Verzoekers’ verklaringen tijdens zijn gehoor zijn afdoende om zijn deelname aan de betogingen als

geloofwaardig te beschouwen. Het feit dat hij geen bewijsmateriaal voorlegt om zijn deelneming te

staven doet er niet aan toe. Verzoeker heeft daarvoor een geldig redenen gegeven, namelijk dat hij zijn

gsm is kwijtgeraakt tijdens zijn vlucht. Uw Raad stelt bovendien vaak in zijn arresten dat documenten

slechts een ondersteunende functie kunnen krijgen. Het loutere feit dat verzoeker geen bewijzen

voorstelt van de betogingen is daarom geen afdoende reden om zijn asielrelaas in vraag te stellen.”

Omtrent de aangevoerde feiten, doet verzoeker verder gelden:

“In verband met de redenen waarom verzoekers’ vader geen voorzorgmaatregelen heeft genomen toen

hij op de hoogte werd gesteld van het probleem met de politie kan verzoeker zich moeilijk in plaats van

zijn vader stellen en zelf de motieven van zijn gedrag gokken. Hij was ook zelf niet aanwezig vooraleer

en tijdens de politie aanval waardoor hij afhankelijk is van wat zijn familieleden bereid zijn met hen te

delen. Om deze reden kan verwerende partij verzoekers’ onwetendheid op dit punt niet verwijten.

Wat betreft de kritiek van het CGVS omtrent de mogelijke vervolgingen en gerechtelijke procedure werd

er geen rekening gehouden met de Iraanse context waar willekeurige arrestaties en detenties van

oppositieleden nog zeer vaak voorkomen (zie .Amnesty international anueel rapport, stuk 5), zonder dat

er enige waarborg van eerlijk proces aanwezig is. Het feit dat er geen convocatie of geen arrestatiebevel

aan verzoeker werd gestuurd betekent niet een gebreke aan serieuze bedreigingen maar is echter

zorgwekkend.

De verklaringen van verzoeker omtrent zijn problemen met de Iraanse politie zijn overtuigend en

geloofwaardig rekening houdend met de Iraanse context.”

Vervolgens gaat verzoeker in op zijn vertrek uit Iran. Hij betoogt:

“De kritiek van het CGVS wegens hetwelk verzoeker op de hoogte zou moeten zijn over het land van de

nummerplaat van de vrachtwagen en de landen hij heeft doorkruist tijdens zijn vlucht houdt geen steek.

Verzoeker, die de rit heeft doorgebracht met onvoorspelbare angst en stress, moest zich natuurlijk

verbergen in de vrachtwagen tijdens de 2-dag reis. Hij had trouwens nooit een opportuniteit om uit de

vrachtwagen te kruipen om zijn lokalisatie te kennen, wat ook niet van fundamenteel belang was voor

hem op dit ogenblik.

Was de verwerende partij zorgvuldig tewerk gegaan, dan had ze bijkomende vragen moeten stellen aan

verzoeker zodra hij een kans kreeg de onduidelijkheden weg te werken.

Wat betreft zijn paspoort, volhardt verzoeker in zijn verklaringen. Hij was nooit in het bezit van een

paspoort maar toegeeft dat een smokkelaar alles voor hem heeft probeert te regelen en een visum voor

Italië heeft gevraagd en dat hij toen zijn vingerafdrukken heeft afgelegd (CGVS gehoornotitie’s, pg. 6 en

7).

Zijn onwetendheid kan niet als een gebreke aan collaboratieplicht worden geïnterpreteerd.”

2.2. 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.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog algemene informatie bij het verzoekschrift (bijlagen 3-

5).
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3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker legt op 30 januari 2020 per fax en door middel van een aanvullende nota een nieuw

element neer (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Het betreft een bewijs van het gegeven dat zijn vader in

Griekenland een verzoek om internationale bescherming indiende.

3.2. Verweerder brengt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen ter

kennis van de Raad.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. Dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht noch betwist

waar terecht gesteld wordt dat in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden konden worden

vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd en dat

hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

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

bescherming in hetgeen volgt 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.

4.3. Dient in dit kader echter vooreerst te worden opgemerkt dat de algehele geloofwaardigheid van

verzoekers verklaringen wordt ondermijnd doordat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over en weigert

een duidelijk zicht te bieden op zijn scholingsniveau. Zo trachtte verzoeker bij de aanvang van zijn

persoonlijk onderhoud bij het CGVS te laten uitschijnen dat hij een laag IQ zou hebben (administratief

dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.3). Nochtans blijkt dat hij het middelbaar voltooide en

verschillende jaren studeerde aan de universiteit. Bij het CGVS beweerde verzoeker daarbij dat hij geen

bachelor diploma had behaald (ibid., p.3). Bij de DVZ had verzoeker eerder nochtans duidelijk

aangegeven dat dit wel zo was. Hij gaf aan dat hij zijn bachelor behaalde in 2015 en dat het een

opleiding van twee jaar betrof (administratief dossier, verklaring DVZ, nr.11). Eveneens legde verzoeker

tegenstrijdige verklaringen af over de universiteit waaraan hij studeerde. Bij de DVZ gaf hij aan dat hij

studeerde aan de instelling “Elmi Karbordi in Asalué-stad” (ibid., nr.11). Bij het CGVS gaf hij aan dat hij

studeerde in Isfahan. Geconfronteerd met zijn eerdere, nochtans duidelijke verklaringen, ontkende hij

deze en beweerde hij dat hij in Assaluyeh enkel ooit een maand stage deed (administratief dossier,

notities van het persoonlijk onderhoud, p.5). Ook op verzoekers diverse Facebookprofielen, opgenomen

in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier, zet de voormelde tegenstrijdigheid zich door.

Op het ene Facebookprofiel staat vermeld dat verzoeker studeerde aan de “sepahan university of

science and technology”. Op het andere staat vermeld dat hij studeerde aan de “University of Applied

Sciences, Specialized University of Assaluyeh”.

Verzoeker legde eveneens tegenstrijdige verklaringen af over het adres waarop hij de laatste vijf jaren in

Iran zou hebben gewoond. Bij de DVZ gaf hij aan dat hij woonde in de kheyaban (straat) Emam Reza

(administratief dossier, verklaring DVZ, nr.10). Bij het CGVS gaf hij aan dat woonde in de kheyaban

Shahid Dashtgerd. Bij confrontatie met deze strijdigheid trachtte hij deze toe te schrijven aan de tolk bij

de DVZ (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.3). Nochtans gaf verzoeker bij

de DVZ aan dat hij de tolk die hem daar bijstond goed begreep en dat hij geen bezwaar had tegen deze

tolk. Eveneens gaf hij aan dat hij het steeds zou melden indien zich problemen zouden voordoen met de

tolk. Hij deed zulks echter niet. Integendeel ondertekende hij zijn verklaringen bij de DVZ uitdrukkelijk

voor akkoord nadat deze aan hem werden voorgelezen, waarmee hij aangaf dat deze juist zijn en met

de werkelijkheid overeenstemmen. Ook de vaststelling dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde

over zijn adres gedurende de laatste jaren voor zijn vertrek uit Iran werpen een smet op de algehele

geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Verzoeker stelt Iran te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land omwille van twee

redenen. Ten eerste zou hij er omwille van zijn religieuze problemen vrezen. Ten tweede zou hij er

hebben deelgenomen aan betogingen tegen het regime, daarom in de negatieve aandacht zijn gekomen

van de autoriteiten en het land hebben verlaten.
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Omtrent de eerste reden waarom verzoeker beweert niet te kunnen terugkeren naar zijn land van

herkomst, dient echter te worden opgemerkt dat uit de stukken van het dossier blijkt dat aan verzoekers

religieuze profiel en dat van zijn familieleden geen geloof kan worden gehecht.

Zo blijkt uit het dossier vooreerst dat verzoeker incoherente verklaringen heeft afgelegd over de religie

van zijn vader. Bij de DVZ verklaarde hij eenduidig dat zijn vader, net als hem, atheïst was

(administratief dossier, verklaring DVZ, nr.9). Bij het CGVS verklaarde verzoeker: “Vader geloof niet in

een religie, geen islam, geen christendom, geen atheïst, niets”. Vervolgens gevraagd wat dan het

verschil was tussen hem en zijn vader, antwoordde verzoeker: “Ik denk dat mijn vader in God gelooft, ik

zelf geloof niets, zelfs niet in God, ik geloof in mezelf” (administratief dossier, notities van het persoonlijk

onderhoud, p.4). Van iemand die beweert atheïst te zijn in een overwegend islamitische maatschappij, is

het geenszins onredelijk om te verwachten dat deze persoon op coherente wijze zou kunnen aangeven

of zijn vader al dan niet eveneens atheïst is.

Verder beweerde verzoeker meermaals dat zijn moeder en zijn zus bekeerd zouden zijn tot het

christendom. Ook deze beweerde bekering maakt hij echter niet aannemelijk. Zo kon hij, ondanks dat hij

voorhield dat zijn moeder veel over Jezus sprak en hem verschillende keren erop aansprak dat ook hij

zich moest bekeren, alsmede dat zijn moeder en zijn zus over het christendom spraken en de bijbel

lazen, niet eens aangeven tot welke strekking van het christendom zijn moeder en zijn zus behoorden

(administratief dossier, verklaring DVZ, nr. 9). Verder bleek hij er geen idee van te hebben wanneer zij

zich zouden hebben bekeerd. Of zij gedoopt waren, wist hij evenmin (administratief dossier, notities van

het persoonlijk onderhoud, p.4). Zo verzoeker werkelijk een als moslim geboren atheïst was en

bovendien, zoals hij voorhoudt in het verzoekschrift, lang over religie had nagedacht alvorens hij besloot

om atheïst te worden, mocht redelijkerwijze van hem worden verwacht dat hij meer duiding zou kunnen

geven omtrent de beweerde bekering van zijn moeder en zijn zus.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“U verklaarde dat u atheïstische citaten post op uw facebookpagina, op naam van M.S. (…) (CGVS, p.

5). Omdat deze pagina niet kon worden teruggevonden tijdens het persoonlijk onderhoud werd u

gevraagd om zo snel mogelijk kopieën of screenshots van uw tijdlijn over te maken. Op 2 september

2019 maakte u via e-mail enkele kopieën over van screenshots van uw gsm waar stukken tekst en

enkele foto’s (waarop u niet bent afgebeeld ) te zien zijn. De stukken tekst zijn te onvolledig om vertaald

te kunnen worden. Dat de beelden afkomstig zijn van uw facebookaccount kan bovendien

geenszins worden vastgesteld. Treffend is ook dat er wel twee facebookpagina's werden

teruggevonden, op uw eigen naam en met uw foto’s, maar zonder atheïstische citaten (zie kopie in

administratief dossier). Gevraagd of u een tweede facebookpagina heeft antwoordde u dat u er ooit één

hebt aangemaakt in Iran, maar dat u het paswoord niet meer kent, dat het heel oud is en dat u het niet

meer gebruikt (CGVS, p. 5 en 6). Bovenvermelde pagina’s werden echter nog ge-update na uw

aankomst in België.”

Verzoeker laat de voormelde motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift geheel ongemoeid.

Deze motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Dat verzoeker ten onrechte

beweerde en niet hard maakte dat hij atheïstische citaten postte op Facebook en in het kader hiervan

bovendien duidelijk zijn twee eigen Facebookprofielen trachtte te verhullen, maakt, tezamen genomen

met de voormelde vaststellingen omtrent het religieuze profiel van zijn naaste familieleden, dat geen

geloof kan worden gehecht aan verzoekers vermeende atheïsme.

Hoe dan ook, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Wat er ook van zij, uzelf stelde in Iran nooit problemen te hebben gehad omdat u niet gelovig bent

(CGVS, p. 8). In dit verband kan gewezen worden op de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt

waaruit blijkt dat religie in het dagelijkse leven van vele Iraniërs niet meer zo’n grote rol speelt en veel

Iraniërs bijvoorbeeld niet meer deelnemen aan het vrijdaggebed. Tevens blijkt dat Iran een heel

gevarieerde samenleving is met zowel een grote groep conservatieven als seculieren. Hoewel in de

strafwet verschillende bepalingen zijn terug te vinden die atheïsme strafbaar kunnen stellen zijn er in de

praktijk echter geen zaken bekend waarin iemand enkel en alleen wordt beschuldigd atheïst te zijn.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan voormelde motieven. Vooreerst erkent hij in het

verzoekschrift dat hij in zijn land van herkomst nooit eerder enig probleem kende ten gevolge van zijn

zelfverklaarde atheïsme. Verder verwijst verzoeker in het verzoekschrift weliswaar uitgebreid naar

(informatie en rechtspraak over) de situatie voor (bekeerde) christenen in Iran, doch brengt hij niet het

minste begin van informatie bij omtrent de situatie specifiek voor atheïsten. Aldus slaagt hij er geenszins
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in om afbreuk te doen aan de voormelde motieven en de informatie waarop deze motieven schragen,

opgenomen in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier.

Dat verzoeker bij een terugkeer naar Iran ten gevolge van zijn zelfverklaarde atheïsme geen vrees voor

vervolging dient te koesteren, vindt overigens bevestiging in de vaststelling dat hij het bij de DVZ en bij

het invullen van de vragenlijst niet eens nodig achtte om deze vrees te vermelden. Aldaar haalde

verzoeker namelijk enkel aan dat hij de autoriteiten in Iran vreesde omwille van zijn deelname aan

betogingen. Nergens maakte hij er in de vragenlijst melding van dat hij deze autoriteiten daarnaast zou

vrezen omwille van zijn religieuze profiel.

Met betrekking tot de tweede reden waarom verzoeker stelt niet te kunnen terugkeren naar Iran, met

name zijn voorgehouden deelname aan een aantal betogingen waarbij hij naar aanleiding van de laatste

betoging en zijn aanvaring gedurende deze betoging met een agent werd geviseerd, dient vooreerst te

worden vastgesteld dat verzoeker omtrent de chronologie van zijn verhaal en meer bepaald het moment

waarop deze laatste betoging plaatsvond, meermaals inconsistente en incoherente verklaringen heeft

afgelegd. In de vragenlijst stelde verzoeker dat deze betoging plaatsvond op een niet nader bepaalde

dag in de elfde maand van 1396 (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Hoewel hij daarna ongeveer

vier weken bij een vriend van zijn vader zou hebben verbleven, stelde hij bij het afleggen van zijn

verklaringen bij de DVZ, wanneer hij werd ondervraagd over zijn adres in Iran, echter dat hij vertrok op

07/11/1396 (administratief dossier, verklaring DVZ, nr.10). Wanneer verzoeker bij de DVZ werd

ondervraagd over zijn reisweg, beweerde hij dan weer dat hij Iran reeds verliet op een niet nader

bepaalde dag in de tiende maand van 1396. Geconfronteerd met zijn eerdere verklaringen omtrent zijn

vertrek, stelde verzoeker vervolgens: “Ik ben helemaal niet zeker. Ik heb het niet opgeschreven en ik

herinner het mij niet exact. Ik heb veel stress” (ibid., nr.31). Bij het CGVS verklaarde verzoeker dan weer

dat de vierde betoging geschiedde op 12/10/1396. Tevens beweerde hij dat zijn verklaringen bij de DVZ

door fouten vanwege de tolk verkeerd werden neergeschreven (administratief dossier, notities van het

persoonlijk onderhoud, p.3). Deze laatste verklaring kan omwille van de reeds hoger aangehaalde

redenen echter niet worden aangenomen.

Voorts wordt in de bestreden beslissing in het kader van het voorgaande met recht gemotiveerd:

“Vervolgens dient opgemerkt dat uw verklaringen over de betogingen waaraan u zou hebben

deelgenomen niet weten te overtuigen. Zo stelde u dat mensen op straat kwamen om de slechte

economische situatie, de hoge voedselprijzen en fraude aan te klagen. U voegde toe dat u op 9 dey

1396 (30 december 2017) had deelgenomen aan een manifestatie naar aanleiding van de uitdroging

van de rivier in Isfahan, de 'Zayande Rud' (CGVS, p. 9). U kon echter niet zeggen wat de oorzaak is van

de uitdroging van deze rivier. Hiernaar gevraagd antwoordde u aanvankelijk dat u het niet wist, om

uiteindelijk te beweren dat het water van de 'Zayande Rud' rivier verkocht wordt aan het buitenland,

vermoedelijk aan buurlanden zoals Syrië, Irak en Palestina (CGVS, p. 10). Dit laatste houdt geen steek.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er tijdens de betogingen wel kritiek werd geuit tegen de Iraanse

betrokkenheid in het buitenland. Het lijkt er dan ook op dat u ergens zaken hebt gehoord, maar

niet helemaal hebt begrepen. Aan het begin van het onderhoud gaf u aan dat u bang was dat u niet

alles zou begrijpen omdat u geen hoog IQ hebt. U hebt echter uw middelbare school diploma behaald

en volgde daarna nog gedurende twee jaar hoger onderwijs (CGVS, p. 3). Er kan dus van uitgegaan

worden dat u in staat bent om op zelfstandige wijze uw vluchtmotieven uiteen te zetten en de gestelde

vragen te begrijpen. Bovendien beschikt u over geen enkel (begin van) bewijs van uw deelname, terwijl

u toch aangaf dat u op 9 dey 1396 en 10 dey 1396 (30 en 31 december 2017) gefilmd had tijdens de

betogingen en dat u de beelden via whatsapp hebt doorgestuurd naar vrienden. U stelde dat uw gsm

door de autoriteiten in beslag werd genomen en dat u geen enkel telefoonnummer hebt kunnen

terugvinden. Verder zou niemand van uw vrienden in Iran beschikken over een

facebookaccount waardoor u evenmin beeldmateriaal kunt krijgen van vrienden. Deze is echter geen

overtuigende uitleg.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Uit een

samenlezen van verzoekers voormelde verklaringen en de betreffende landeninformatie in het

administratief dossier, blijkt, dit in tegenstelling met wat verzoeker tracht te laten uitschijnen in het

verzoekschrift, weldegelijk duidelijk dat verzoeker niet op de hoogte was van de werkelijke

beweegredenen achter de betogingen. Verder dient te worden vastgesteld dat verzoeker tot op heden

geen begin van bewijs bijbrengt omtrent zijn beweerde deelname aan de betogingen, niet aantoont

hiertoe enige poging te hebben ondernomen en voor het ontbreken van dergelijke bewijzen geen

dienstige uitleg aanreikt.
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Verzoeker liet in de vragenlijst bovendien onvermeld dat tijdens zijn deelname aan de voormelde

betogingen een agent erin zou zijn geslaagd om zijn telefoon af te nemen. Aldaar gaf hij slechts aan dat

er agenten aankwamen en dat hij is gevlucht (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Indien zijn

telefoon werkelijk werd afgenomen tijdens de vierde betoging, mocht worden verwacht dat verzoeker dit

cruciale element ook in de vragenlijst zou hebben gemeld. Net dit zou de autoriteiten er namelijk toe in

staat hebben gesteld om hem nadien op het spoor te komen.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Verder dient opgemerkt dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden

problemen met de Iraans autoriteiten naar aanleiding van uw deelname aan vier manifestaties. Zo

verklaarde u dat u, nadat uw gsm werd afgenomen, meteen naar het huis van een vriend vluchtte en

van daar uw vader belde om alles uit te leggen. Uw vader raadde u meteen aan om onder te duiken bij

zijn vriend M. (…) in Ardestan (CGVS, p. 8 en 9). Het is dan ook heel bevreemdend dat uw vader geen

verdere voorzorgsmaatregelen nam zoals het verwijderen van alle mogelijk bezwarend materiaal uit

jullie woning. Hij wist immers dat u door de autoriteiten was geïdentificeerd en hij was hierdoor zodanig

gealarmeerd dat hij u opdroeg om meteen onder te duiken en niet meer naar huis te komen (CGVS, p.

8,9 en 12).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Hij

biedt niet de minste uitleg voor de vaststelling dat het onaannemelijk is dat zijn vader, hoewel deze de

situatie duidelijk kennelijk als ernstig en dringend ervoer, geen verdere voorzorgsmaatregelen zou

hebben getroffen en het bezwarend materiaal niet uit de woning zou hebben verwijderd.

Bovendien legde verzoeker kennelijk tegenstrijdige verklaringen af omtrent hetgeen geschiedde na zijn

deelname aan de betoging. Bij de DVZ gaf hij, bij het invullen van de vragenlijst, aan: “In de dagen na

de betogingen deden de agenten bij mijn ouders thuis een huiszoeking. Ze namen mijn Shenasnameh

en computer mee. Ongeveer 4 dagen daarna kwamen ze opnieuw langs om te zien of ik thuis was of

niet” (administratief dossier, vragenlijst, nr. 3.5.). Wanneer bij het CGSV aan verzoeker werd gevraagd

of de autoriteiten na de eerste huiszoeking nog terugkeerden naar zijn woning en of het slechts bleef bij

deze ene keer, antwoordde verzoeker echter: “Mijn vader zijn vriend vertelde over één keer, ik weet niet

of ze terugkwamen. Vader vertelde me niet veel want ik ben een hele gevoelige persoon” (administratief

dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.12).

Eveneens blijkt uit verzoekers verklaringen een bijzonder verregaand gebrek aan interesse voor zijn

voorgehouden problemen en situatie. Zo bleek hij niet te weten of bij de eerste huiszoeking de bijbel die

zijn moeder en zijn zus in huis hadden werd gevonden en meegenomen en gaf hij aan hiernaar niet

eens te hebben gevraagd. Ook over eventuele verdere bezoeken door de autoriteiten bleek hij zich niet

te hebben geïnformeerd, omdat hij ervan uit zou zijn gegaan dat zijn vader hem dit toch niet zou

vertellen. Of er een convocatie werd uitgereikt of een arrestatiebevel jegens hem werd uitgevaardigd,

wist verzoeker evenmin. Ook hiernaar zou hij niet eens hebben gevraagd, omdat hij ervan uitging dat

zijn vader hem dit niet zou zeggen. Waarom zijn moeder en zijn zus zijn vader niet vergezelden in

Turkije, wist verzoeker ook niet. Verder kon hij niet aangeven waarom zij Isfahan verlieten. Wat er

gebeurde met zijn vriend B., die hem zou hebben geholpen te ontsnappen, kon verzoeker evenmin

aangeven. Uit zijn verklaringen blijkt daarbij niet dat hij enige poging ondernam dit te weten te komen

(ibid., p.12-13). Verzoeker voert ter verklaring van deze vaststellingen niet één concreet en dienstig

argument aan. Redelijkerwijze kan van een verzoeker om internationale bescherming nochtans worden

verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren

omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoeker naliet dit

te doen en er eenvoudigweg vanuit zou zijn gegaan dat men hem toch geen informatie zou geven,

getuigt van een gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan

de ernst en de geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor vervolging.

Daarenboven legde verzoeker uiterst vage, kennelijk ongeloofwaardige en manifest leugenachtige

verklaringen af omtrent zijn reisweg naar België en zijn paspoort. Te dezen blijkt uit de inhoud van het

administratief dossier vooreerst dat verzoeker, hoewel hij beweerde dat zijn vader voor hem een illegale

reis zou hebben geregeld via een smokkelaar, niet kon aangeven hoeveel zijn vader hiervoor zou

hebben betaald. Evenmin kon hij de naam verstrekken van de smokkelaar, en dit ondanks dat hij

maandenlang bij deze persoon zou hebben vertoefd in Turkije (administratief dossier, verklaring DVZ,

nr.30-31). Voorts wordt in dit kader in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Uw geloofwaardigheid wordt tot slot nog verder ondermijnd doordat er geen geloof kan worden gehecht

aan uw illegaal vertrek uit Iran. U zou vanuit Tabriz door Koerden via de bergen naar Turkije zijn

gebracht en vandaar zou u met een chauffeur naar Istanbul zijn gereisd vanwaar u als verstekeling in
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een vrachtwagen naar België kwam. U stelde dat de vrachtwagen geladen was maar had geen idee van

de aard van de lading, noch kon u zeggen welke landen u hebt doorkruist. Van welk land de

nummerplaat was wist u evenmin (CGVS, p. 13 en 14). Bovendien blijkt uit de informatie van het CGVS

beschikt dat u beschikt over een paspoort en dat u een visum voor Italië hebt aangevraagd. Nochtans

verklaarde u dat dat u nooit een Iraans paspoort hebt gehad (CGVS, p. 2). Zelfs na confrontatie en na

overleg met uw advocate bleef u nog steeds volhouden dat u nooit een paspoort hebt gehad. U gaf wel

toe dat u naar België wilde komen met een Italiaans visum. De smokkelaar zou een machine

hebben gebracht en uw vingerafdrukken en een foto hebben genomen. U bleef echter beweren dat u

nooit een paspoort hebt gehad. Uw, nogal incoherente, uitleg die er op neerkomt dat de smokkelaar

misschien een paspoort heeft laten maken zonder uw medeweten volstaat niet. Uiteindelijk verklaarde u

dat u niet op de hoogte bent van de wettelijke procedure om een Iraans paspoort aan te vragen en dus

de gestelde de vragen niet kunt beantwoorden (CGVS, p. 6 en 7). Bovenstaande doet vermoeden dat u

uw paspoort achterhoudt en zet uw verklaringen over uw illegaal vertrek verder op de helling.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Integendeel, legt hij ter verklaring

van de vastgestelde onwetendheid van de lading en de nummerplaat van de vrachtwagen en de landen

en plaatsen die hij doorkruiste, verklaringen af die met zijn eerdere gezegden niet kunnen worden

gerijmd. In het verzoekschrift beweert hij namelijk dat hij zich tijdens de twee dagen durende reis moest

verbergen in de vrachtwagen en nooit een opportuniteit had om uit de vrachtwagen te kruipen en zijn

lokalisatie te kennen. Bij het CGVS had hij eerder nochtans gesteld dat zijn reis 3,5 tot vier dagen

duurde. Bovendien gaf hij aan dat er meermaals halt werd gehouden, dat hij daarbij kon uitstappen,

naar het toilet kon gaan, de benen kon strekken en eten kreeg (administratief dossier, notities van het

persoonlijk onderhoud, p.14).

Met zijn loutere volharding in de verklaringen waaruit moet blijken dat hij nooit een paspoort zou hebben

gehad, doet verzoeker verder op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, inzake deze verklaringen

gedane vaststellingen.

De voormelde vaststellingen zijn ruimschoots afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan

worden gehecht aan verzoekers vermeende vrees voor vervolging in Iran.

De door verzoeker neergelegde documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief

dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte

redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk doen aan

het voorgaande.

Ook het door verzoeker door middel van een aanvullende nota neergelegde bewijs van het gegeven dat

zijn vader in Griekenland een verzoek om internationale bescherming indiende, bevat geen elementen

die aan het voorgaande afbreuk kunnen doen. Uit dit stuk kan enkel worden afgeleid dat verzoekers

vader Iran verliet en in Griekenland om internationale bescherming verzocht. Voor de waarachtigheid

van verzoekers verklaringen, vormt dit niet het minste bewijs.

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.

4.4. 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 hij, de overig 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.

4.5. Gelet op het voorgaande toont verzoeker niet aan dat hij vroeger vervolgd is geweest of slachtoffer

is geweest van ernstige schade. Derhalve kan hij zich te dezen niet dienstig beroepen op de toepassing

van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

4.6. 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 erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien februari 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


