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nr. 264 479 van 29 november 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MONDEN

Brusselsesteenweg 54

2800 MECHELEN

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 22 juli 2021 heeft

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

25 juni 2021.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 5 augustus 2021 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 september 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 november 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. DARESHOERI loco advocaat

L. MONDEN en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraanse nationaliteit te hebben en Azeri te zijn. U bent geboren te Teheran op X 1993. U

bent ongehuwd en kinderloos. U hebt middelbaar onderwijs gevolgd en werkte in het callcenter van

Asia-tech. Uw ouders en uw broer wonen allen in Iran.

U bent islamitisch opgevoed maar vanaf uw vijftiende begon u ernstige vragen en twijfels te krijgen

omtrent de islam. U ging met uw vragen bij leerkrachten, geestelijken en anderen maar kreeg geen
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antwoorden, u werd met uw vragen weggewuifd en beledigd. Rond uw drieëntwintigste of

vierentwintigste gaf u de hoop op.

Begin 1395 (hetgeen overeenkomt met 2016), u was toen 23 jaar oud, werd u in uw bedrijf aangesteld

als verantwoordelijke van het callcenter ter vervanging van uw ploegbaas B. (…). In afwachting van de

juiste codes en machtigingen voor uw computer, diende u in opdracht van de CEO in eerste instantie te

werken met de laptop van B. (…). Op deze computer trof u mappen aan met hierin christelijke

documenten. U vond B. (…) een lief en vriendelijk persoon, hetgeen u niet terugvond bij mensen in de

islam, en u linkte deze karaktereigenschappen van B. (…) aan de christelijke documenten op de laptop

en u begon deze te lezen. Dit gaf u een vonk en veroorzaakte een groot vuur. U sprak vervolgens af met

B. (…) en vertelde hem over de christelijke zaken die u op zijn laptop had aangetroffen. B. (…) was in

eerste instantie kwaad omdat u zijn vertrouwen geschonden had, maar nadat hij uw verhaal had

gehoord, zei hij dat hij u begreep en dat hij met de bijbel een antwoord zou geven op uw vragen.

Gedurende de daaropvolgende maanden spraken jullie geregeld af waarbij er over het christendom en

Jehova’s getuigen werd gesproken. Tijdens één van de gesprekken die u had met B. (…) ontmoette u

ook éénmalig M. (…), een andere bekeerde tot Jehova’s getuige.

Drie maanden nadat u voor het eerst met B. (…) over het christendom sprak, stelde hij u voor om mee

te doen met het verspreiden van Gods woord door pamfletten uit te delen. U stemde hiermee in en

begon met het verdelen van pamfletten van Jehova’s getuigen in de steden Manjil, Rudbar en Rasht.

In de eerste maand van 1397 (hetgeen overeenkomst met maart 2018 in de Gregoriaanse kalender)

werd u opgebeld door M. (…) die u meedeelde dat B. (…) was gearresteerd. Hij raadde u tevens aan

niet meer naar uw werk en niet meer naar huis te gaan. U ging daarom thuis enkele spullen ophalen en

dook onder bij een vriend in het dorp Zanjan. Na twintig dagen vernam u van M. (…) dat u terug naar

huis kon, maar dat jullie voorlopig geen pamfletten meer zouden uitdelen.

Terug thuis besliste u om uw nieuwe religie voor uzelf te houden omdat er teveel risico’s aan verbonden

waren en u uw ouders het verdriet bij eventuele problemen niet wilde aandoen. U was op dat moment

werkloos en uw vader stelde voor om te solliciteren bij het bedrijf waar hij had gewerkt. Tijdens de

sollicitatie voelde u zich echter beledigd door de geestelijke die dit gesprek met u afnam. U voelde zich

gekleineerd door zijn uitspraken over uw voorkomen en uit wraak begon u met een Instagram-account

onder de naam Jehovawitnessfarsi waarop u religieuze berichten postte. Quasi gelijktijdig, ongeveer

een zestal maanden nadat u uit Zanjan was teruggekeerd, werd u tevens opnieuw gecontacteerd door

M. (…) met de mededeling dat ze als getuigen van Jehova opnieuw pamfletten gingen uitdelen waarbij

hij u vroeg om mee te doen. U ging op zijn uitnodiging in en begon opnieuw religieuze pamfletten uit te

delen.

Enkele maanden later, op 17 farvardin 1398 (hetgeen overeenkomt met maart 2019 in de Gregoriaanse

kalender) werd u door M. (…) gecontacteerd met de mededeling dat andere leden enkele dagen

daarvoor waren gearresteerd. Hij gaf u instructies om te vluchten.

Via Urmia, waar u vervolgens twaalf dagen bent ondergedoken, hebt u op 29 farvardin 1398 (hetgeen

overeenkomt met 19 april 2019) samen met enkele Afghaanse vluchtelingen illegaal de Iraans-Turkse

grens overgestoken. Vanuit Turkije bent u naar Griekenland gegaan en vandaaruit middels een valse

Griekse identiteitskaart bent u via Duitsland naar België gekomen waar u bent toegekomen op 7 mei

2019.

Op 10 mei 2019 hebt u zich aangemeld en een verzoek om internationale bescherming ingediend.

Bij terugkeer naar Iran vreest u gedood te zullen worden door het Iraanse regime omwille van uw

bekering.

In België bent u aangesloten bij de gemeenschap van Jehova’s getuigen in Beringen-Noord. U hebt

tevens een Facebook-account aangemaakt onder uw eigen naam. Hierop post u religieuze berichten en

foto’s van uw geloofspraktijk in België met als doel om op deze manier informatie beschikbaar te stellen

voor mensen die op zoek zijn.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw Iraanse identiteitskaart, Iraanse

Shenasnameh (geboortebewijs), Iraanse militaire kaart en een kopie van uw Iraans gezondheidsboekje

voor alsook een kopie van de eerste pagina van uw paspoort dat zich nog in Iran bevindt. Voorts legt u

overtuigingsbrieven van Jehova’s getuigen uit uw gemeenschap, enkele kaartjes van die gemeenschap

gericht aan u, enkele foto’s van uw geloofspraktijk in België, enkele exemplaren van de Wachttoren in

zowel het Nederlands als het Farsi en enkele Farsitalige documenten over Jehova’s getuigen voor. Tot

slot legt u een kopie van de valse Grieks identiteitskaart, het treinticket Stuttgart-Aken en uw

boardingpass Griekenland-Duitsland voor.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U stelt Iran verlaten te hebben op 29 farvardin 1398 (hetgeen overeenkomt met 19 april 2019 in de

Gregoriaanse kalender) nadat u problemen kende met de Iraanse autoriteiten omwille van uw bekering

tot het christendom en u vreest bij terugkeer omwille van uw bekering in Iran celstraf en de doodstraf te

krijgen (notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 24 juli 2020, CGVS I, p. 10). U bent er echter niet in

geslaagd om uw bekering noch de voorgehouden problemen met de autoriteiten aannemelijk te maken.

U stelt dat u vanaf uw vijftiende jaar zich ernstige vragen begon te stellen bij de religie van uw vader, i.c.

de islam waarbij u op uw drie- of vierentwintigste het naar eigen zeggen had opgegeven om nog

antwoorden te vinden op deze vragen (notities van het persoonlijk onderhoud, d.d. 14 december 2020,

CGVS II, p. 8) terwijl u net op dat moment in aanraking komt met het christendom waarbij u een

antwoord op uw vragen kreeg en de juiste religie vond (CGVS II, p. 8). De voorbeelden die u aanhaalt

inzake uw afkeer voor de islam, zoals het feit dat moslims andere moslim vermoorden, het feit dat

alcoholgebruik wordt bestraft met zweepslagen en het feit dat een man meerdere vrouwen kan hebben

in Iran (CGVS I, p. 11), alsook dat de hijab verplicht is voor vrouwen, de profeet getrouwd was met een

negenjarig meisje en er executies uitgevoerd worden in naam van de islam (CGVS II, p. 7) zijn echter

algemene verwijzingen waarbij u bovendien persoonlijk nooit iets dergelijks hebt meegemaakt (CGVS I,

p. 11), behalve dat uw oom een tweede vrouw genomen had waardoor het huwelijk van uw tante stuk

ging (CGVS I, p. 11). Het is dan ook zeer opmerkelijk dat u plots, door het lezen van enkele brochures

over jehova’s getuigen plots uw ware religie gevonden zou hebben. Immers, wanneer u voorhoudt dat u

bekeerd bent in een land waar de bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare

geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is en uw bekering in die

omstandigheden bijgevolg ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft, wordt van u verwacht dat u kan

uiteenzetten op welke wijze uw bekeringsproces tot stand is gekomen en wat u persoonlijk deze keuze

deed maken. U slaagt daar echter niet in.

Uw verklaringen hoe u in aanraking bent gekomen met het christendom en zich erin hebt verdiept, zijn

namelijk allerminst aannemelijk. U haalt aan dat u via documenten op de computer van uw collega B.

(…) het christendom hebt ontdekt. Gevraagd op welke manieren u zich na die ontdekking hebt

geïnformeerd over het christendom blijkt echter dat u slechts met B. (…) om de week of om de twee

weken naar een park ging om in de bijbel te lezen, hetgeen u uiteindelijk deed beslissen om Jehova’s

getuigen te worden (CGVS II, p. 9). Gevraagd wat er u aantrok in de documenten die u aantrof op de

computer, stelt u dat u ze interessant vond omdat eruit bleek dat de christelijke god liefdevol was en dat

u tot de conclusie kwam dat dit de God was waar u naar op zoek was (CGVS II, p. 8). Gevraagd dit te

concretiseren stelt u dat de islam niet voldeed aan uw idealen en dat B. (…) een lief en vriendelijk

persoon was hetgeen u koppelde aan wat er in de bijbel staat waardoor het voor u duidelijk was (CGVS

II, p. 8). Nogmaals gevraagd wat u dan aantrok in de christelijke documenten, stelt u dat de documenten

een vonk in u teweeg brachten en een groot vuur veroorzaakten (CGVS II, p. 8). U zegt dat u vele

antwoorden vond in de bijbel en dat het liefdevolle gedrag van B. (…) uw verandering vervolledigde

(CGVS II, p. 8). Op basis van het voorgaande dient te worden vastgesteld dat u in uw verklaringen over

de reden waarom u zich dermate snel bekeerde niet verder komt dan enkele algemene begrippen aan

te halen zoals lief, vriendelijk, een vonk en vuur. Als u vervolgens gevraagd wordt of er lieve en

vriendelijke moslims bestaan, dient u toe te geven dat die misschien ook bestaan (CGVS II, p. 8), maar

u ze naar eigen zeggen nog nooit hebt gezien (CGVS II, p. 8), hetgeen weinig serieus is. Als u tevens

gevraagd wordt of u een antwoord kreeg op uw vraag waarom moslims andere moslims doden, dient u

toe te geven dat u niet op al uw vragen een antwoord gekregen hebt (CGVS II, p. 9) en spreekt u over

een rust – opnieuw een nogal vaag begrip - die u vanbinnen kreeg. Er dient bijgevolg geconcludeerd te

worden dat u er moeilijk in slaagt om in uw verklaringen betreffende uw bekeringsproces boven de

algemeenheden uit te stijgen waardoor uw relaas weinig doorleefd overkomt en er twijfels rijzen omtrent

de oprechtheid van uw bekering tot het christendom in Iran. Daarnaast legt u tegenstrijdige verklaringen

af in verband met de documenten die u op de computer van B. (…) aantrof en waarmee u in aanraking

kwam met het christendom. Zo verklaart u initieel tijdens het eerste persoonlijk onderhoud dat de

bestanden afgeschermd waren met een toegangscode die evenwel dezelfde was als de algemene,

persoonlijke toegangscode van B. (…), waardoor u de christelijke bestanden alsnog kon ontsluiten

(CGVS I, p. 10-11). Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud verklaart u echter dat u een algemene

toegangscode kreeg in plaats van de toegangscode van B. (…) en dat de religieuze bestanden op B.
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(…)’s computer niet afgeschermd waren met een toegangscode (CGVS II, p. 5). Deze tegenstrijdigheid

is opmerkelijk en essentieel aangezien ze betrekking heeft op het moment en de wijze waarop u met het

christendom in aanraking komt. Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkent u slechts hetgeen u

tijdens het eerste gehoor verklaarde (CGVS II, p. 7). Het louter ontkennen van eerdere verklaringen is

hoe dan ook niet afdoende ter verklaring deze tegenstrijdigheid, te meer er ook tijdens het eerste gehoor

op uw verklaringen over de code dieper werd ingegaan en u daarbij nogmaals zei dat u geen toegang

had tot de bestanden en gegokt had met de code (CGVS I, p. 11). Van een persoon die beweert te

vrezen voor zijn vrijheid en leven en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag

redelijkerwijs worden verwacht dat dat hij voor de (diverse) asielinstanties coherente, gedetailleerde en

volledige verklaringen aflegt. Dat u op dit belangrijk punt, namelijk uw eerste contact met het

christendom en Jehova’s getuigen, reeds pertinent tegenstrijdige verklaringen aflegt ondermijnt ernstig

de geloofwaardigheid van uw hele verdere bekering.

Daarnaast is het bovendien sowieso weinig waarschijnlijk dat B. (…), die besefte dat een bekering in de

Iraanse maatschappij niet zonder risico is - hij benadrukte immers zelf tegen u dat u discreet moest zijn

en dat de christelijke weg gevaarlijk is (CGVS I, p. 11) -, u zomaar toegang zou geven tot de christelijke

documenten op zijn persoonlijke laptop en zijn christelijke documenten niet extra zou verbergen in zijn

computer, zodat die niet onmiddellijk te vinden zouden zijn voor derden. Uw verklaring dat hij u reeds

zodanig vertrouwde en zich daarom niet verzette tegen de beslissing van de CEO dat u zijn laptop

moest gebruiken (CGVS II, p. 6) is weinig overtuigend aangezien u immers nog maar zes maanden in

het bedrijf werkte, en hij toch duidelijk iets te verbergen had (CGVS I, p. 10). Bovendien stonden de

christelijke documenten in een bestandsmap met als titel ‘Callcenter IT’ (CGVS II, p. 7 en p. 5) waardoor

hij minstens zou kunnen voorzien dat u of meer algemeen een werknemer van het bedrijf in deze map

eens zou kijken. Dat B. (…) vooreerst zijn christelijke documenten op zijn werkcomputer bewaarde en

deze daarbij allerminst afschermde voor de buitenwereld is dan ook, gezien de Iraanse context waarbij

bekeerlingen vervolging dienen te vrezen, allerminst aannemelijk.

Vervolgens is ook de voortvarendheid waarmee u besloot om reeds drie à vier maanden nadat u de

documenten op B. (…) zijn computer had ontdekt mee te gaan in het voorstel van B. (…) om religieuze

pamfletten te verdelen in de openbare ruimte (CGVS I, p. 12, CGVS II, p. 10) weinig aannemelijk. Dat u

er zo snel zo risicovolle activiteiten op na zou zijn beginnen houden, terwijl u zich geenszins al

diepgaand had verdiept in het christendom, is in de Iraanse context weinig aannemelijk. Dat B. (…) ook

zo een risico zou nemen met u, u zou snel in vertrouwen zou nemen en u zo snel de straat zou

opsturen, is evenmin aannemelijk, gezien diezelfde context. Ten eerste blijkt uit uw verklaringen ook dat

u in de aanloop van deze activiteiten slechts om de week of om de twee weken met B. (…) afsprak

waarbij jullie in de bijbel lazen (CGVS I, p. 11 en CGVS II, p. 9), had u verder zelf geen informatie over

het christendom behalve de brochures die u had aangetroffen op B. (…)’s computer (CGVS II, p. 9), had

u uitgezonderd een éénmalig contact met de genaamde M. (…) -die u verder niet kende-, met geen

enkele andere christen contact (CGVS I, p. 13) en wist u niet waar B. (…) de pamfletten vandaan haalde

(CGVS I, p. 12). Ten tweede bent u weinig consistent in uw verklaringen over het uitdelen van deze

pamfletten. Zo verklaart u in eerste instantie dat u begin 1395 in aanraking kwam met het christendom

en dat u vervolgens na drie à vier maanden pamfletten begon uit te delen tot de arrestatie van B. (…)

begin 1397 (CGVS I, p. 13; CGVS II, p. 4). Later zou u dan opnieuw pamfletten beginnen uitdelen zijn

voor twee tot drie maand, tot 17/01/1398 (CGVS I, p. 14-15). in tweede instantie verklaart u echter

slechts één tot twee keer per maand, gedurende zes à zeven maanden, in totaal een tiental keren,

pamfletten te hebben uitgedeeld (CGVS II, p. 10). Wanneer u gewezen wordt op de lacune van

ongeveer een jaar in uw tweede verklaring, stelt u slechts dat u zich eerder vergist had en u één jaar en

zeven maanden pamfletten hebt uitgedeeld (CGVS II, p. 11). Gezien het uitdelen van de pamfletten een

essentieel element is in uw geloofspraktijk in Iran, is het louter afdoen van de lacune als een vergissing,

niet afdoende. Bovendien blijft het inconsistent aangezien u eveneens had verklaard dat u slechts een

tiental keren pamfletten hebt uitgedeeld, a rato van één a twee keer per maand (CGVS II, p. 10). Indien

u gedurende één jaar en zeven maanden a rato van één à twee keer per maand pamfletten zou

uitgedeeld hebben, komt men aan minimum negentien keer, quasi het dubbele van de tien keren die u

voorhoudt. Op basis van bovenstaande elementen is het weinig geloofwaardig u de keuze maakte om

voor Jehova’s getuigen pamfletten uit te delen. De hierboven vermeldde lichtzinnigheid in uw handelen

komt eveneens naar boven met betrekking tot de tweede periode dat u pamfletten begint uit te delen.

Ondanks dat B. (…) is opgepakt en u vervolgens gedurende zes maanden geen pamfletten hebt

verspreid (CGVS II, p. 4), beslist u namelijk alsnog om deze risicovolle activiteit terug op te nemen

terwijl u nog steeds geen zekerheid hebt waarom B. (…) was opgepakt (CGVS II, p. 12), wie hem had

aangehouden (CGVS II, p. 13) of wat de stand van zaken hieromtrent was (CGVS II, p. 13). Ook dit is

weinig ernstig aangezien u zelf aangaf dat er misschien een kettingreactie kan komen wanneer iemand

wordt opgepakt die vervolgens onder foltering de naam van een andere gelovige vrijgeeft (CGVS I, p.

15). Dat dit volgens u bij B. (…) niet het geval is omdat hij echt gelovig en niet bang voor de dood was
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(CGVS I, p. 15) is weinig overtuigend omdat immers niet kan worden ingezien waarom u initieel van

thuis vlucht en uw werk opgeeft (CGVS I, p. 14), indien u hiervan werkelijk overtuigd was. Bovendien

hebt u zich op geen enkele wijze trachten te informeren naar het lot van B. (…) (CGVS II, p. 13), ook

niet bij uw werkgever omdat u naar eigen zeggen als collega van B. (…) geen contact durfde opnemen

aangezien ze u misschien ook zouden beschuldigen (CGVS II, p.13). Dit houdt eveneens geen steek.

Op uw werk wisten ze immers niet dat jullie bekeerd waren (CGVS II, p. 13) en bovendien staat de

vraag naar het welzijn van een collega volledig los van enige geloofsovertuiging. Dat u bovendien beslist

om zes maanden na de arrestatie opnieuw pamfletten uit te delen op vraag van M. (…) (CGVS, p. I, p.

14 en CGVS II, p. 14) - een man die u overigens slechts één keer gezien had en verder niet kende

(CGVS I, p. 9) - omdat u zich beledigd voelde door een islamitische geestelijke die u tijdens een

sollicitatiegesprek een reprimande gaf vanwege uw voorkomen in jeans en t-shirt (CGVS II, p. 14), is

eveneens zeer opmerkelijk en aldus weinig plausibel als overtuigingselement. U gaf immers zelf aan dat

u op dat moment eigenlijk spijt had van uw activiteiten en dat u besloten had om uw (voorgehouden)

nieuwe geloof in jehova’s getuigen voor uzelf te houden (CGVS I, p. 14). Terzijde kan hierover nog

opgemerkt worden dat het zeer vreemd is dat uw toenmalige wraakgevoelens weinig consistent zijn met

uw huidige gedrag als Jehova’s getuige waarbij u, zo blijkt uit de voorgelegde foto’s, geen probleem lijkt

te hebben met de nogal strikte kledijvoorschriften van deze christelijke geloofsgemeenschap. Op alle

foto’s die u post bent u namelijk nogal formeel gekleed in hemd en das, hetgeen op de website van de

getuigen van Jehova overigens ook heel erg wordt aangeraden. De vaststelling dat strikte

kledijvoorschriften u enerzijds volledig doen afzetten tegen de islam en u anderzijds net overtuigen om

er christelijke activiteiten op na te houden, en dat dezelfde kledijvoorschriften net worden aangeraden in

uw nieuwe geloof, is dan ook weinig coherent en roept de nodige vragen op bij uw voorstelling van de

feiten.

Op basis van bovenstaande vaststellingen dient geconcludeerd te worden dat het weinig aannemelijk is

dat u daadwerkelijk pamfletten van Jehova’s getuigen hebt uitgedeeld in Iran.

Voor wat betreft uw geloofsbeleving in Iran, haalt u tot slot nog aan dat u in aban 1396 (hetgeen

overeenkomt met oktober/november 2017) een bijeenkomst van Jehova’s getuigen in Turkije hebt

bijgewoond, waar u een zekere M.N. (…) hebt ontmoet (CGVS I, p. 6, CGVS II, p. 4). U kan echter geen

enkel (begin) van bewijs voorleggen betreffende uw aanwezigheid op deze bijeenkomst. U zou een foto

gehad hebben maar uw gsm werd gestolen, in uw oude paspoort zouden in- en uitreisstempels staan

maar u weet niet waar dit paspoort ligt en uw ouders kunnen het paspoort nergens terugvinden, het

vliegtuigticket zelf hebt u niet meer en enige briefwisseling of emailverkeer inzake de boeking van dit

ticket zou niet bestaan (CGVS II, p. 12). Voor wat betreft de genaamde M.N. (…) kan u slechts

vermelden dat de man een Belg is die vermoedelijk verbonden zou zijn aan de gemeenschap in Luik en

veelal in Turkije zou verblijven. U hebt geen contactgegevens van hem, noch gegevens over zijn

eventuele sociale media (CGVS II, p. 11-12). Bijgevolg kan de geloofwaardigheid van uw aanwezigheid

op deze bijeenkomst in Turkije en het contact dat u er gehad zou hebben met M.N. (…) enkel nagegaan

worden op basis van uw verklaringen. Uw wel uiterst nihile kennis over deze persoon die u net was

bijgebleven van die bijeenkomst ondermijnt echter de geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover.

Van u, die voor het eerst naar zo een bijeenkomst ging en die dus voor het eerst zijn nieuwe geloof in

alle vrijheid kon beleven, mag worden verwacht dat hij meer informatie zou kunnen verschaffen over de

personen die hij daar zou hebben ontmoet en al zeker dat die contact zou hebben gehouden met

mensen die hij daar ontmoette, of hun contactgegevens zou hebben bijgehouden, quod non.

Er dient in zijn geheel geconcludeerd te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw bekering tot het

christendom in Iran aannemelijk te maken. Bijgevolg dient er ook een ernstig voorbehoud te worden

geplaatst bij de voorgehouden problemen die u omwille van uw bekering hebt ondervonden met het

Iraanse regime en die de directe aanleiding vormden voor u om het land te ontvluchten en internationale

bescherming te zoeken, hetgeen bevestigd wordt in uw verklaringen over deze problemen an sich.

Zo hebt u vooreerst geen idee hoe u zelf in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen bent. Dat u

mogelijk door een camera gezien werd of dat iemand u gevolgd zou kunnen hebben zijn slechts loze

vermoedens (CGVS II, p. 15). U verklaarde immers zelf dat B. (…) u aangeleerd had hoe u zogenaamd

de pamfletten moest uitdelen (CGVS I, p. 10) waarbij u dit deed op plekken waar niemand was of waar

geen camerabewaking was (CGVS I, p. 10 & CGVS II, p. 10). De enige aanzet die u concreet had om te

vluchten, was een summier telefoontje van M. (…) waarin hij slechts zei dat anderen waren

gearresteerd (CGVS I, p. 15 en CGVS II, p. 15). Dit is weinig aannemelijk waarom u alles zou

achterlaten. Eerst en vooral had u geen contact met die andere leden (CGVS II, p. 8), wist u niet wie zij

waren, noch wisten zij wie u was (CGVS I, p. 15 en CGVS II, p. 14) en konden ze u bijgevolg niet

verraden. Voorts hebt u nooit enige problemen ondervonden naar aanleiding van de arrestatie van B.

(…) (CGVS, p. 14), weet u niet hoe B. (…) in het vizier van de autoriteiten gekomen was (CGVS II, p.

14) en had u geen zicht op de stand van zaken betreffende de problemen die B. (…) had ondervonden

(CGVS II, p. 11-12). U weet evenmin niet hoe de anderen in het vizier gekomen zijn van de autoriteiten,
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u weet niet wie er gearresteerd werd of waar deze mensen gearresteerd werden noch hebt u zich

hierover geïnformeerd bij M. (…) (CGVS II, p. 15). U toont dus op geen enkele manier aan op welke

manier u zelf in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zou zijn of kunnen zijn. Bovendien is het

vreemd dat u geen contact meer hebt onderhouden met M. (…) sinds het bericht waarin hij u instructies

gaf en hielp om Iran te verlaten (CGVS I, p. 15). Nochtans was hij niet opgepakt aangezien hij u kon

verwittigen. Dat hij steeds van nummer wisselde (CGVS I, p. 15) is geen verantwoording aangezien dit

daarvoor ook al het geval moet geweest zijn, u hebt namelijk zelf naar aanleiding van de arrestatie van

B. (…) ook al van nummer gewisseld (CGVS II, p. 12) en jullie waren desondanks in de mogelijkheid om

met elkaar te communiceren (CGVS II, p. 12). Op basis van bovenstaande argumenten wordt de

geloofwaardigheid van de door u voorgehouden problemen met de Iraanse autoriteiten verder

ondermijnd.

Voorts verklaart u ook dat de Iraanse overheidsdiensten naar u op zoek waren bij uw ouders op

dezelfde dag dat M. (…) u verwittigde, doch hieraan kan evenzeer weinig geloof worden gehecht. Zo is

het markant dat u, eenmaal in veiligheid aangekomen in België, hierover geen bijkomende informatie

van uw familieleden hebt verkregen (CGVS I, p. 16). Nochtans verklaart u dat u, sinds u in België bent,

nog contact hebt met uw ouders en broer (CGVS, p. 3). Desondanks kan u niet zeggen welke dienst er

toen naar u op zoek was en weet u niet of ze hierna nog naar u op zoek waren (CGVS II, p.16). U stelt

dat uw familie u hiervan niets zegt omdat ze niet willen dat u gestresseerd bent (CGVS II, p. 16) alsook

dat uw ouders oude mensen zijn, die bang zijn dat ze afgeluisterd worden en die bang zijn dat hen ook

iets zal overkomen (CGVS II, p. 16). Deze verantwoording overtuigd echter niet aangezien uw ouders u

in Iran wel telefonisch durfden te contacteren over problemen met de autoriteiten (CGVS I, p. 2, p. 8 &

CGVS II, p. 15 ) en u behalve bij uw oude en bange ouders, ook bij uw broer te rade zou kunnen gaan.

Dat u ter verantwoording aangeeft, dat u niet zoveel contact heeft met uw broer en hem ook niet in de

problemen wil brengen (CGVS II, p. 16) volstaat niet om uw nalaten zich bij hem te informeren te

verantwoorden aangezien u zelf aangeeft dat u via WhatsApp veilig kan communiceren (CGVS II, p. 16)

en u zich via uw openbaar facebookprofiel onder uw eigen naam sowieso tracht te profileren als een

bekeerd christen (CGVS I, p. 4) waardoor u hem - mocht er voor hem enig gevaar uitgaan van uw

bekering – bijgevolg ook op deze manier in de problemen zou kunnen brengen. Het feit dat u geen

informatie kan geven over een stand van zaken betreffende uw voorgehouden problemen en uw

handelen om informatie te verkrijgen bovendien van weinig ijver getuigt, relativeert op ernstige wijze de

ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging en ondermijnt verder de geloofwaardigheid van

uw vluchtmotieven. Van een verzoeker die verklaart te vrezen voor vervolging mag immers verwacht

worden dat hij zich regelmatig informeert naar de evolutie van zijn problemen in zijn land van herkomst.

Dat u niet over bovenstaande informatie beschikt hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel

uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die

geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in

de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijze

verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert.

Terzijde kan nog worden opgemerkt dat u geen enkel begin van bewijs voorlegt ter ondersteuning van

uw verklaringen betreffende uw bekering in Iran en de problemen met het Iraanse regime ten gevolge

hiervan waardoor de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen feiten die aan de basis van de

asielaanvraag zouden liggen enkel op basis van uw verklaringen worden afgewogen. Na de gehoren op

het CGVS moet echter worden geconcludeerd dat uw verklaringen niet geloofwaardig kunnen worden

beschouwd.

Aangezien u niet aannemelijk maakt dat u in Iran een oprechte bekering hebt doorgemaakt waardoor u

in het vizier gekomen bent van de Iraanse autoriteiten, dienen er vraagtekens geplaatst te worden bij uw

verklaringen over uw vertrek uit Iran. Zo blijkt het feit dat u Iran illegaal verlaten zou hebben, enkel uit

uw verklaringen. Uw originele paspoort - bij uitstek een document dat zowel uw identiteit en nationaliteit

maar ook uw eerdere plaatsen van verblijf toont en dat bijgevolg een uiterst waardevol document in het

kader van een verzoek om internationale bescherming – kan u niet voorleggen en u legt hierover

bovendien zeer vreemde en tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaart u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u uw paspoort in Iran hebt achtergelaten omdat u illegaal het land

ontvlucht bent en schrik had om het mee te nemen, u geen tijd had om het mee te nemen en u aan uw

ouders zou vragen om alles op te sturen, zowel uw identiteitskaart, uw shenasnameh als uw paspoort

(verklaring DVZ d.d. 21 mei 2019, vragen 24 en 25). Tijdens uw eerste onderhoud blijkt dat u wel uw

originele identiteitskaart en shenanasnameh kan voorleggen doch slechts een kopie van de eerste

pagina van uw paspoort (CGVS I, p. 5). Over uw paspoort verklaart u dat u uw ouders hier wel naar hebt

laten zoeken, doch dat het u in het asielcentrum, na uw onderhoud op DVZ, pas te binnen zou

geschoten zijn dat u het paspoort had afgegeven bij uw toenmalige werkgever (CGVS I, p. 6). Deze

verklaring is niet ernstig, aangezien niet ingezien kan worden hoe u deze informatie over het hoofd
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gezien hebt toen u bij DVZ specifiek naar het paspoort werd gevraagd en uw verklaring u er bovendien

nogmaals werd voorgelezen, vooraleer deze u ter ondertekening werd voorgelegd. Het verklaart

daarenboven de inhoudelijke tegenstrijdigheid niet waarbij u initieel stelde dat u geen tijd had om het

mee te nemen en ‘vergat’ te vermelden dat u toch over een kopie van de eerste pagina beschikte

(CGVS, p. 6). Hierdoor rijst het vermoeden dat u - voor wat betreffend uw paspoort - getracht heeft om

de Belgische autoriteiten intentioneel te misleiden en u uw originele paspoort achterhoudt. Een

dergelijke handelswijze getuigt geenszins van een daadwerkelijke vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Van een

asielzoeker mag immers ten allen tijde en redelijkerwijs worden verwacht dat hij zijn asielmotieven zo

waarheidsgetrouw en volledig mogelijk uiteenzet en de bevoegde (asiel)instanties in het onthaalland

correct inlicht onder meer over zijn paspoort. Een paspoort bevat belangrijke informatie over iemands

nationaliteit, identiteit en plaatsen van eerder verblijf. Aangezien u uw paspoort vermoedelijk

achterhoudt, doch wel een kopie van de eerste pagina en andere identiteitsdocumenten voorlegt, wilt u

hoogst waarschijnlijk uw plaatsen van eerder verblijf en reisstempels in uw paspoort verborgen houden.

Doordat uw vluchtmotieven ongeloofwaardig zijn, rijst bijgevolg het vermoeden dat u niet oprecht bent

over de datum en de wijze waarop dat u Iran verlaten hebt. Bijkomend kan worden opgemerkt dat u uw

reisweg uitvoering staaft vanaf het moment dat u reeds op Europese bodem bent, onder meer met een

foto van de valse identiteitskaart, het vliegtuigticket dat u gebruikte om van Griekenland naar Duitsland

te vliegen en het treinticket dat u gebruikte om van Duitsland naar België te komen. Gevraagd waarom u

uw reisweg van Iran tot in Griekenland niet op gelijkwaardige wijze kan staven, verklaart u dat u in shock

was en dat u nooit gedacht had dat u bewijzen moest verzamelen. Geconfronteerd met de bevinding dat

u hier wel aan dacht vanaf u in Griekenland was, stelt u dat u onderweg naar Turkije stress had en pas

in Griekenland vernam van andere vluchtelingen dat u bewijzen diende te verzamelen waarbij u

voordien naar eigen zeggen niet wist wat een vluchteling of wat internationale bescherming was (CGVS

II, p. 16). Dit is echter weinig waarschijnlijk aangezien u met behulp van een mensensmokkelaar en

samen met enkele andere Afghaanse vluchtelingen Iran zou verlaten hebben (CGVS I, p. 8) en u

bovendien bij DVZ aangaf dat uw reisdoel België was (Vragenlijst DVZ, vraag 27). Uw verklaring voldoet

dan ook niet om het vermoeden te weerleggen dat u uw paspoort intentioneel achterhoudt teneinde uw

daadwerkelijke vertrek uit Iran te verdoezelen.

Gezien u geen zicht biedt over uw vertrekdatum, rijst het vermoeden dat u op 10 september 2018,

wanneer u uw eerste christelijke bericht plaatste op uw Instagramaccount ‘Jehovawitnessfarsi’ reeds het

land had verlaten, te meer daar uw bekering tot het christendom ongeloofwaardig is.

Dat aan uw bekering en noch aan de hierdoor ontstane problemen enig geloof kan worden gehecht,

vormt eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette)

religieuze engagement na aankomst in Europa. Ingevolge het ongeloofwaardig bevinden van uw initieel

voorgehouden asielrelaas als reden waarom u uw land van herkomst bent ontvlucht en het derhalve op

bedrieglijke wijze aanvragen van internationale bescherming vanwege de Belgische autoriteiten, heeft

de verderzetting van uw geloofsactiviteiten buiten Iran, in casu België, duidelijk een opportunistisch

karakter dat er louter toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.

Voor wat betreft uw geloofspraktijk in België legt u overtuigingsstukken voor bestaande uit foto’s waaruit

uw aanwezigheid op bijeenkomsten van Jehova’s getuigen blijkt, alsook bevestigingsbrieven van W.D.B.

(…), N.C. (…) en V.S. (…), P.K. (…) en J.M. (…), enkele uitgaven van ‘De Wachttoner’, enkele

documenten in de Perzische taal uitgegeven door Jehova’s getuigen en enkele kaartjes van Jehova’s

getuigen waarin ze u bestempelen als een vriend. Deze documenten kunnen bovenstaande bevindingen

betreffende uw bekering evenwel niet wijzigen. Om bewijskrachtig te zijn dienen voorgelegde

documenten immers te kaderen in een geloofwaardig en coherent relaas, hetgeen hier geenszins het

geval is. De documenten tonen aan dat u in België verbonden bent met Jehova’s getuigen in Beringen-

Noord, niet dat deze zijn ingegeven door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze

overtuiging. Uw geloofspraktijk in België die u hiermee wilt aantonen, kan blijkens het voorgaande

eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter opportunistische redenen.

Deze redenering kan ook doorgetrokken worden voor wat betreft uw openbaar facebookprofiel waar u -

onder uw eigen naam - naast religieuze boodschappen ook foto’s post van uw kerkgang in België

(CGVS I, p. 4). De foto’s en christelijke posts geven op zich geen uitsluitsel over uw werkelijke en

verinnerlijkte bekering, noch kan zomaar worden afgeleid worden dat u op basis van uw religieus

geladen facebookprofiel zonder meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

hebt. U brengt namelijk geen enkele concrete aanwijzing aan dat uw facebook-account in het vizier zou

zijn van het Iraanse regime (CGVS I, p. 5). Hiernaar gevraagd stelt u enkel dat het waarschijnlijk

gecontroleerd wordt omdat u iemand was die gezocht werd (CGVS I, p. 5) hetgeen reeds

onwaarschijnlijk werd geacht. Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat het voor u

onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw

facebookaccount te verwijderen. In dit verband kan nog toegevoegd worden dat uit de beschikbare
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informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief

dossier is gevoegd, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om

internationale bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers

in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een

verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet

aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse

autoriteiten te komen.

Tot slot dient vastgesteld dat uit uw verklaringen blijkt dat u weliswaar over enige kennis van de

Jehova’s getuigen en de bijbel beschikt (CGVS II, p. 17), doch ook hier dient aangestipt te worden dat

deze vaststelling de ongeloofwaardigheid van uw bekering niet wijzigt. Dergelijke informatie is immers

gemakkelijk elektronisch op te zoeken en in te studeren en kan bijgevolg slechts uw studie van de Bijbel

en over Jehova’s getuigen - en niet een oprechte bekering - aantonen. Aangezien uw voorgehouden

problemen in Iran ongeloofwaardig bevonden zijn en uw voorgezette engagement gestoeld is op

opportunistische redenen, kan hoe dan ook niet weerhouden worden dat u bij terugkeer naar Iran

problemen zou ondervinden met de Iraanse autoriteiten.

Gelet op het geheel aan voorgaande vaststellingen kan er geen geloof gehecht worden aan uw bekering

en aan uw directe vluchtaanleiding. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij terugkeer naar

Iran in uw hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch

dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

De overige voorgelegde documenten die nog niet eerder werden besproken wijzigen voorgaande

conclusie niet. Uw identiteitskaart, shenasnameh, militaire dienstkaart, gezondheidsboekje en het kopie

van de eerste pagina uit uw paspoort bevestigen uw nationaliteit en identiteit die niet worden betwist. De

fotokopie van het valse Griekse paspoort, de boardingpass Griekenland-Duitsland en het treinticket

Stuttgart-Aken ondersteunen uw reisweg voor wat betreft het gedeelte vanaf u op Europese bodem

aangekomen was, maar hebben verder geen toegevoegde waarde voor wat betreft de beoordeling van

de oprechtheid van uw bekering noch voor wat betreft het risico dat u hebt bij terugkeer naar Iran. De

voorgelegde diploma’s tonen aan dat u deze behaald hebt, hetgeen niet betwist wordt. Ze hebben

evenmin invloed op de beoordeling van de oprechtheid van uw bekering noch voor wat betreft het risico

dat u hebt bij terugkeer naar Iran.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseerde bij de beoordeling van uw verzoek om

internationale bescherming, is aan het administratief dossier gevoegd.

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 voegt in het feitenrelaas in het voorliggende verzoekschrift toe dat een vriend van hem

die nog steeds in Iran woonachtig is, een instagrampost van verzoeker zou hebben gedeeld om ervoor

te zorgen dat verzoeker meer volgers zou krijgen. Deze vriend heeft volgens verzoeker zelf niet veel

kennis van het christendom of de getuigen van Jehova maar is wel tegen het Iraanse regime gekant. Uit

vriendschap en als politieke stellingname deelde deze persoon verzoekers post en schreef hij hieronder

de commentaar ‘Humanity’. Deze vriend heeft 22.000 volgers en na een uur ontving verzoeker een

groot aantal privéberichten van aanhangers van de islam en jongeren. Daarop verwijderde verzoekers

vriend snel het Instagram-verhaal om niet in de problemen te komen. Een paar uur later deelden de

aanhangers van de islam en het regime verzoekers foto vanuit zijn Instagrampost en schreven zij op

diens foto doodsbedreigingen. Hierin werd onder meer verwezen naar de vermoorde, tegen het regime

gekante journalist Ruhollah Zam. Verzoeker ontving ook privéberichten van verschillende aanhangers

van de islam en het Iraanse regime, die hij aan het dossier heeft toegevoegd. Eén van die bedreigers

valt hem nog steeds lastig. Het betreft een zekere S.M. Deze schreef een aantal berichten om verzoeker

te bedreigen. Verzoeker zocht hem tevens op via Facebook en kwam er zo achter dat het een

hoogopgeleide persoon is die afstudeerde aan de Ferdosi Universiteit in de zeer religieuze stad

Mashad. Er waren ook foto’s te zien van deze man in het Louvre in Parijs, waardoor verzoeker nog

angstiger is dat diens dreigementen uitkomen. Ter staving van dit alles voegt verzoeker een aantal

stukken in bijlage bij het verzoekschrift (bijlagen 2-15). Daarnaast legt verzoeker nog een aantal

screenshots neer van zijn onlineactiviteiten en voegt hij een aantal brieven bij het verzoekschrift

(bijlagen 16-20).
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2.2. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de schending van “de artikelen 48/3 en 48/6 van de

Vreemdelingenwet van 15.12.1980, de zorgvuldigheidsplicht en de materiele motiveringsplicht”.

Verzoeker doet gelden: “argumentatie in de beslissing is in strijd met de de inhoud van het persoonlijk

onderhoud, is stuitend en grotesk, overtreedt de beginselen van de logica en gaat in tegen de Iraanse

realiteit”.

Waar de bestreden beslissing gebaseerd is op de afwezigheid van een diepe geloofsovertuiging in

hoofde van verzoeker, stelt verzoeker:

“Verzoeker heeft nochtans in heldere bewoordingen uiteengezet dat zijn activiteiten voor christendom-

Jehova, eerder politiek van aard waren. Verzoeker (persoonlijk onderhoud I , p. 4) stelt: " Ik ging niet

akkoord met de Iraanse regering en deed dit uit protest toen ik in Iran was''. Hij geeft aan dat het een

manier was om zich te verzetten tegen het regime. Het was een daad van rebellie.

Verzoeker is pas effectief in aanraking gekomen met het wezen van de leer van de getuigen van

Jehova, hier in België. Een belangrijke beweegreden hiervoor is dat het eenvoudig weg onmogelijk was

om in Iran informatie te vinden over de leer, laat staan dat het mogelijk was zich werkelijk te bekeren of

vieringen bij te wonen.”

Aangaande het verwijt dat zijn risicovolle activiteiten gelet op zijn verklaring dat hij zich geenszins al had

verdiept in het christendom weinig aannemelijk waren, betoogt verzoeker:

“Het uitdelen van pamfletten was een nogal politiek standpunt. Middels zijn activiteiten (pamfletten

uitdelen, posten op Instagram en Facebook) vocht verzoeker op zijn manier tegen het regime en voor de

vrije meningsuiting. Het argument, aldus verweerder, dat verzoeker zich geenszins al diepgaand had

verdiept in het christendom, staat haaks op de Iraanse realiteit en is onmogelijk.”

Met betrekking tot de motivering inzake de kledingvoorschriften in zijn voormalige en zijn huidige geloof,

voert verzoeker aan dat deze stuitend en ongepast is en verklaart hij:

“Verzoeker stelt (persoonlijk onderhoud I p.15) " Ik ging naar het sollicitatiegesprek en voor mij zat een

geestelijke en hij heeft mij gevraagd wat voor kledij ik aanhad. Deze was niet ongepast, enkel

jeansbroek en T-shirt. Die heeft me gevraagd waarom ik zo geschoren was. De geestelijke die de

vragen stelde, heeft me beledigd. Ik kreeg toen een afkeer omdat mijn vaardigheid niet belangrijk was,

enkel mijn uiterlijk.(...) Ik wilde een account maken. Mijn mening uiten. Ik voelde me beledigd en wilde

wraak nemen door reclame te maken tegen islam."

Verzoeker werd beledigd en afgewezen vanwege zijn uiterlijk en kleding. De geestelijke keek niet naar

zijn bekwaamheid voor de job, maar beledigde de werkloze jongeman die op zoek was naar een baan.

Verzoeker was woedend en had een sterke neiging on zijn emoties te uiten. Het was een uitlaatklep,

een daad van rebellie van een jonge man wiens drang naar persoonlijke en individuele vrijheid op het

gebied van zijn persoonlijke leven, meningsuiting en religie moet gekaderd worden binnen de autoritaire

dictatuur van een onmenselijk regime waar vernederingen, beledigingen en het zaaien van angst

dagelijkse kost zijn.”

Verzoeker stelt vervolgens:

“Verzoeker beroept zich op de essentie van de vluchtelingenconventie en de noodzaak van zijn bestaan

en verwacht dat uw Raad het vluchtrelaas van verzoeker op een meer serene en redelijke manier zal

beoordelen en zal inzien dat:

1. de acties van verzoeker politiek geïnspireerde daden waren, eerder dan religieuze

2. de acties van verzoeker menselijke daden van verzet waren tegen een wreed en dictatuur regime

3. die een bijna catastrofale afloop hebben gekend.

4. ook de nieuwe elementen (gestaafd met niet bewijsmateriaal) die verzoeker neerlegt aantonen dat

verzoeker integer is

5. verzoeker doodsbedreigingen heeft ontvangen vanwege zijn Instagram-activiteiten, waardoor hij voor

zijn leven vreest. In de bedreigingen wordt verwezen naar het lot van Ruhollah Zam.”

Voorts gaat verzoeker in op zijn religieuze activiteiten in België. Hij geeft aan:

“Opportunisme verwijten aan verzoeker, die, eens in België aangekomen zich op de leer van de

getuigen van Jehova stort en deze ook verinnerlijkt, is niet aan de orde en tart onze fundamentele

grondrechten waarvan de vluchtelingenconventie net de behoeder hoort te zijn. Ieder heeft het recht om

op een vrije manier zijn of haar geloof te belijden.

(…)

Wat de oprechtheid van de kerkgang van verzoeker in België betreft (paragraaf 6 p. 6) wenst verzoeker

zich niet in het defensief te laten drukken. Verzoeker heeft pas in België het ware Jehovageloof leren
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kennen. Hij had hier al een aantal aanknopingspunten mee, die in Iran redelijk oppervlakkig waren.

Heden is hij een leerling onderweg en op weg. Het is zijn volstrekte vrijheid om hiervoor te kiezen.

Verzoeker verwijst naar de brieven van zijn leermeesters en voorgangers in dit verband (stuk 18,19 en

20). Deze brieven vertellen stuk voor stuk over de integriteit en de motivatie die verzoeker aan de dag

legt om zijn geloof te verdiepen. Hij is ondertussen een verkondiger geworden en neemt deel aan het

predikingswerk( stuk brieven zie hierboven).”

Verzoeker stelt vervolgens dat de bestreden beslissing iedere logica tart waar gemotiveerd wordt dat hij

over enige kennis inzake zijn religie beschikt doch aangegeven wordt dat deze omwille van

opportunistische redenen kan zijn verworven.

Verder wijst verzoeker op de inhoud van de bij het verzoekschrift gevoegde brieven, opgesteld door

P.K., C.N. en S.V. en J.M.

Verzoeker voert aan dat wat vaststaat en objectief verifieerbaar is de gegrondheid aantoont van de

vervolgingsvrees in hoofde van verzoeker. Hij wenst te benadrukken dat de volgende gegevens

onomstotelijk bewezen zijn:

“1. Verzoeker heeft, toen hij nog in Iran was, tegen het regime uitermate aanstootgevende Insta gram-

post geplaatst. Zelfs indien het kennis van verzoeker over christendom/ Getuigen van Jehova

oppervlakkig was, wat inderdaad het geval was bij verzoeker aangezien de acties voor hem eerder een

daden van politiek verzet waren tegen het regime, dan nog is de waarachtigheid van het belijden van

het geloof door verzoeker in Iran compleet bijkomstig. Het enige wat relevant is, is de perceptie van zijn

acties door de Iraanse autoriteiten en het gevaar dat hij zou lopen bij terugkeer.

2. Het relaas is consistent, consequent en solide. Verzoeker stelt vast dat verweerder geen rekening

heeft gehouden met de ernst van het relaas, ondanks de ernst waarmee een dergelijke problematiek in

Iran moet worden benaderd, de verschillende bewijskrachtige documenten die verzoeker heeft

neergelegd en de integriteit en de geloofwaardigheid van de persoon van verzoeker.

3. Heden beoefent verzoeker een verinnerlijkt en verdiept geloof. Het is fundamenteel grondrecht om dit

geloof bij terugkeer te kunnen beleven, wat volstrekt onmogelijk is.

4. Verzoeker heeft onlangs op Instagram een aantal doodsbedreigingen ontvangen, waarvan een van

die aanhangers van het Iraanse regime, S.M. (…), hem nog steeds lastigvalt.

5. De Iraanse realiteit voor personen die verdacht worden van geloofsafvalligheid en het beledigen van

de islam is bekend en kan leiden tot lange gevangenisstraffen en tot de doodstraf. Verzoeker verwijst

naar (stuk 21) waar een aantal voorbeelden worden genoemd.

(…)”.

Verzoeker concludeert:

“In geval van terugkeer zal verzoeker het slachtoffer worden van diverse ernstige

mensenrechtenschendingen:

Bij terugkeer riskeert verzoeker arrestatie en foltering. Verzoeker riskeert een veroordeling omwille van

geloofsafvalligheid en het beledigen van de profeet. We kennen het behartenswaardige en

betreurenswaardige lot van Ahmadreza Djalali. In de doodsbedreigingen die verzoeker ontvangt - en dit

zeer recent - ( verzoeker liet deze officieel vertalen en toevoegen aan het stukkenbundel) wordt

verwezen naar het lot van Ruhollah Zam. Dit is een erkende vluchteling die door de Iraanse autoriteiten

gekidnapt werd (toen hij op bezoek was in Irak), opgesloten werd en opgehangen. Verzoeker zal zijn

waarachtig en ondertussen verinnerlijkt geloof nooit kunnen beoefenen in Iran. Ook dit is een schending

van een fundamenteel mensenrecht.

Zodoende meent verzoeker dat zijn relaas voldoende geloofwaardig werd uiteengezet, en dat het

aannemelijk is dat hij in geval van terugkeer naar Iran ernstige problemen zal krijgen en dat zijn vrijheid

en leven er in gevaar zal zijn, overeenkomstig een van de criteria van de vluchtelingenconventie.

Verzoeker verzoekt dan ook de erkenning als vluchteling.”

2.3. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande:

“De bestreden beslissing van verweerder te hervormen en verzoeker te erkennen als vluchteling.

In ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en terug te sturen naar verweerder met

het oog op het uitvoeren van bijkomende onderzoeksmaatregelen.”

2.4. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift:

“2. Instagram-account, instagram-verhaal (16.07.2021) en instagram-bericht (19.07.2021) van

verzoekers vriend V.E. (…)

3. Instagram-account "(…)" doodsbedreiging gedeeld in zijn verhaal op 16.07.2021
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4. Instagram-account "(…)" doodsbedreiging gedeeld in zijn verhaal op 16.07.2021

5. Instagram-account "(…)” doodsbedreiging gedeeld in zijn verhaal op 16.07.2021

6. Amnesty International " Iran: Execution of journalist Rouhollah Zam a 'deadly blow' t freedom of

expression "

7. Screenshot van bericht verzoeken van R.M. (…)

8. Doodsbedreiging bericht van instagram-account "(…)" op 16.07.2021

9. Instagram bericht van instagram-account "(…)" op 16.07.2021

10. Instagram-post van verzoeker gedeeld door instagram-account ”(…)"

11. Doodsbedreiging bericht van instagram-account "(…)" op 16.07.2021

12. Doodsbedreigingen " opmerkingen" onder de foto van verzoeker

13. Doodsbedreiging bericht van Instagram-account "(…)" op 16.07.2021

14. Nieuwe doodsbedreigingbericht van S.M. (…) op 19.07.2021

15. Facebookaccount van S.M. (…)

16. Screenshots van verzoekers activiteiten op Instagram

17. Screenshots van verzoekers activiteiten op Facebook

18. Brief van P.K. (…)

19. Brief C.N. (…), S.V. (…)

20. Brief J.M. (…)

21. Mensenrechten in Iran: recent verslag van LDDHI, september 2020”.

2.5. Bij aanvullende nota van 25 oktober 2021 brengt verzoeker brieven en documenten bij die getuigen

van zijn activiteiten binnen de Jehova-gemeenschap en van zijn doop (stukken 1 tot en met 7 en 15 tot

en met 17) en screenshots van doodsbedreigingen die hij via Instagram ontving waarin onder meer het

nationaal nummer van verzoeker wordt vermeld en een kaart waaruit dit nationaal nummer blijkt

(stukken 8 tot en met 14).

Verzoeker legt ter terechtzitting nog een niet geïnventariseerde bundel documenten neer.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. 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.

3.2. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing in het

geheel niet aanvecht of betwist waar terecht wordt gesteld 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.

3.3. 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.

3.4. Verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land

omdat hij zich zou hebben bekeerd tot het christendom, en meer bepaald omdat hij de getuigen van

Jehova zou aanhangen.

Van verzoeker kan, als verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd,

in dit kader verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van

bekering is geschied, alsook wat de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde

verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en,

indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des

te meer wanneer de verzoeker om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de

bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en



RvV X - Pagina 12

maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om internationale bescherming.

Dient in het licht van het voorgaande vooreerst te worden vastgesteld dat zowel de ernst, de

geloofwaardigheid als de oprechtheid van verzoekers voorgehouden bekering tot het christendom op

fundamentele wijze worden ondermijnd doordat hij, na te zijn geconfronteerd met de hoger geciteerde,

negatieve beslissing vanwege verweerder, plots tracht te laten uitschijnen dat hij slechts in België

“effectief in aanraking gekomen” zou zijn met de leer van de getuigen van Jehova. Nog frappanter is het

dat hij beweert dat het in Iran eenvoudigweg onmogelijk was om informatie te vinden over deze leer, om

zich werkelijk te bekeren of om vieringen bij te wonen. Uit het niet-betwiste feitenrelaas, dat door

verzoeker nagenoeg integraal wordt hernomen in het verzoekschrift, en uit verzoekers terecht

aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing blijkt immers dat verzoeker reeds jaren voor zijn

vertrek voor het eerst in aanraking zou zijn gekomen met deze leer. Tevens blijkt dat hij er toegang had

tot een bijbel en tot brochures over de getuigen van Jehova, alsmede dat hij er regelmatig zou hebben

afgesproken met één of meer christelijke vrienden waarbij er over het christendom en de getuigen van

Jehova werd gesproken. Verder zou hij samen met deze vrienden jarenlang pamfletten hebben verdeeld

van de getuigen van Jehova in verschillende steden. Eveneens zou hij er een Instagram-account

hebben opgestart en onderhouden waarop hij religieuze berichten postte. Verder wordt in één van de

door verzoeker neergelegde brieven beweerd dat verzoeker reeds vanuit Iran en via het internet in

contact stond met de getuigen van Jehova. Dat verzoeker heden, ter vergoelijking van een aantal van

de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen, beweert dat hij in Iran slechts ‘oppervlakkig’ in

aanraking kon komen en zou zijn gekomen met de leer van de getuigen van Jehova, tot deze leer geen

toegang had en, omdat het eenvoudigweg onmogelijk was om hierover in Iran informatie te vinden,

slechts in België effectief in aanraking kwam met deze leer, mist aldus iedere ernst en doet op manifeste

wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn voorgehouden bekering en asielrelaas.

Verder wordt in het licht van het voorgaande in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“U stelt dat u vanaf uw vijftiende jaar zich ernstige vragen begon te stellen bij de religie van uw vader,

i.c. de islam waarbij u op uw drie- of vierentwintigste het naar eigen zeggen had opgegeven om nog

antwoorden te vinden op deze vragen (notities van het persoonlijk onderhoud, d.d. 14 december 2020,

CGVS II, p. 8) terwijl u net op dat moment in aanraking komt met het christendom waarbij u een

antwoord op uw vragen kreeg en de juiste religie vond (CGVS II, p. 8). De voorbeelden die u aanhaalt

inzake uw afkeer voor de islam, zoals het feit dat moslims andere moslim vermoorden, het feit dat

alcoholgebruik wordt bestraft met zweepslagen en het feit dat een man meerdere vrouwen kan hebben

in Iran (CGVS I, p. 11), alsook dat de hijab verplicht is voor vrouwen, de profeet getrouwd was met een

negenjarig meisje en er executies uitgevoerd worden in naam van de islam (CGVS II, p. 7) zijn echter

algemene verwijzingen waarbij u bovendien persoonlijk nooit iets dergelijks hebt meegemaakt (CGVS I,

p. 11), behalve dat uw oom een tweede vrouw genomen had waardoor het huwelijk van uw tante stuk

ging (CGVS I, p. 11). Het is dan ook zeer opmerkelijk dat u plots, door het lezen van enkele brochures

over jehova’s getuigen plots uw ware religie gevonden zou hebben. Immers, wanneer u voorhoudt dat u

bekeerd bent in een land waar de bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare

geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is en uw bekering in die

omstandigheden bijgevolg ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft, wordt van u verwacht dat u kan

uiteenzetten op welke wijze uw bekeringsproces tot stand is gekomen en wat u persoonlijk deze keuze

deed maken. U slaagt daar echter niet in.

Uw verklaringen hoe u in aanraking bent gekomen met het christendom en zich erin hebt verdiept, zijn

namelijk allerminst aannemelijk. U haalt aan dat u via documenten op de computer van uw collega B.

(…) het christendom hebt ontdekt. Gevraagd op welke manieren u zich na die ontdekking hebt

geïnformeerd over het christendom blijkt echter dat u slechts met B. (…) om de week of om de twee

weken naar een park ging om in de bijbel te lezen, hetgeen u uiteindelijk deed beslissen om Jehova’s

getuigen te worden (CGVS II, p. 9). Gevraagd wat er u aantrok in de documenten die u aantrof op de

computer, stelt u dat u ze interessant vond omdat eruit bleek dat de christelijke god liefdevol was en dat

u tot de conclusie kwam dat dit de God was waar u naar op zoek was (CGVS II, p. 8). Gevraagd dit te

concretiseren stelt u dat de islam niet voldeed aan uw idealen en dat B. (…) een lief en vriendelijk

persoon was hetgeen u koppelde aan wat er in de bijbel staat waardoor het voor u duidelijk was (CGVS

II, p. 8). Nogmaals gevraagd wat u dan aantrok in de christelijke documenten, stelt u dat de documenten

een vonk in u teweeg brachten en een groot vuur veroorzaakten (CGVS II, p. 8). U zegt dat u vele

antwoorden vond in de bijbel en dat het liefdevolle gedrag van B. (…) uw verandering vervolledigde

(CGVS II, p. 8). Op basis van het voorgaande dient te worden vastgesteld dat u in uw verklaringen over

de reden waarom u zich dermate snel bekeerde niet verder komt dan enkele algemene begrippen aan

te halen zoals lief, vriendelijk, een vonk en vuur. Als u vervolgens gevraagd wordt of er lieve en
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vriendelijke moslims bestaan, dient u toe te geven dat die misschien ook bestaan (CGVS II, p. 8), maar

u ze naar eigen zeggen nog nooit hebt gezien (CGVS II, p. 8), hetgeen weinig serieus is. Als u tevens

gevraagd wordt of u een antwoord kreeg op uw vraag waarom moslims andere moslims doden, dient u

toe te geven dat u niet op al uw vragen een antwoord gekregen hebt (CGVS II, p. 9) en spreekt u over

een rust – opnieuw een nogal vaag begrip - die u vanbinnen kreeg. Er dient bijgevolg geconcludeerd te

worden dat u er moeilijk in slaagt om in uw verklaringen betreffende uw bekeringsproces boven de

algemeenheden uit te stijgen waardoor uw relaas weinig doorleefd overkomt en er twijfels rijzen omtrent

de oprechtheid van uw bekering tot het christendom in Iran.”

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde, concrete motieven blijkens een lezing van het

verzoekschrift niet één concreet en dienstig argument aan. Met de eenvoudige herhaling en bevestiging

van het gegeven dat zijn bekering en activiteiten in Iran eerder politiek geïnspireerd waren en een daad

van rebellie waren, kan verzoeker namelijk hoegenaamd niet volstaan om deze motieven te

ontkrachten. Bijgevolg blijven deze motieven onverminderd overeind. Uit deze motieven blijkt

genoegzaam dat verzoeker hoegenaamd niet bij machte bleek om op een spontane, doorleefde,

gedetailleerde en overtuigende wijze uiteen te zetten waarom hij persoonlijk de ingrijpende beslissing

zou hebben genomen teneinde zich, in weerwil van de ernstige risico’s die zulks met zich bracht in de

Iraanse context, te bekeren tot het christendom en religieuze activiteiten te beginnen voeren.

Verzoeker laat de bestreden beslissing in dit kader daarenboven geheel ongemoeid waar gemotiveerd

wordt:

“Daarnaast legt u tegenstrijdige verklaringen af in verband met de documenten die u op de computer

van B. (…) aantrof en waarmee u in aanraking kwam met het christendom. Zo verklaart u initieel tijdens

het eerste persoonlijk onderhoud dat de bestanden afgeschermd waren met een toegangscode die

evenwel dezelfde was als de algemene, persoonlijke toegangscode van B. (…), waardoor u de

christelijke bestanden alsnog kon ontsluiten (CGVS I, p. 10-11). Tijdens het tweede persoonlijk

onderhoud verklaart u echter dat u een algemene toegangscode kreeg in plaats van de toegangscode

van B. (…) en dat de religieuze bestanden op B. (…)’s computer niet afgeschermd waren met een

toegangscode (CGVS II, p. 5). Deze tegenstrijdigheid is opmerkelijk en essentieel aangezien ze

betrekking heeft op het moment en de wijze waarop u met het christendom in aanraking komt.

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkent u slechts hetgeen u tijdens het eerste gehoor

verklaarde (CGVS II, p. 7). Het louter ontkennen van eerdere verklaringen is hoe dan ook niet afdoende

ter verklaring deze tegenstrijdigheid, te meer er ook tijdens het eerste gehoor op uw verklaringen over

de code dieper werd ingegaan en u daarbij nogmaals zei dat u geen toegang had tot de bestanden en

gegokt had met de code (CGVS I, p. 11). Van een persoon die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en

leven en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag redelijkerwijs worden

verwacht dat dat hij voor de (diverse) asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen

aflegt. Dat u op dit belangrijk punt, namelijk uw eerste contact met het christendom en Jehova’s

getuigen, reeds pertinent tegenstrijdige verklaringen aflegt ondermijnt ernstig de geloofwaardigheid van

uw hele verdere bekering.”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien zij door verzoeker

geheel ongemoeid worden gelaten, onverminderd gehandhaafd. Dat verzoeker dermate tegenstrijdige

verklaringen aflegde omtrent zijn eerste contact met het christendom, doet andermaal en op

fundamentele wijze afbreuk aan zijn relaas.

Verzoeker laat de bestreden beslissing eveneens volledig onverlet en voert niet één concreet en

dienstig argument aan waar gemotiveerd wordt:

“Daarnaast is het bovendien sowieso weinig waarschijnlijk dat B. (…), die besefte dat een bekering in de

Iraanse maatschappij niet zonder risico is - hij benadrukte immers zelf tegen u dat u discreet moest zijn

en dat de christelijke weg gevaarlijk is (CGVS I, p. 11) -, u zomaar toegang zou geven tot de christelijke

documenten op zijn persoonlijke laptop en zijn christelijke documenten niet extra zou verbergen in zijn

computer, zodat die niet onmiddellijk te vinden zouden zijn voor derden. Uw verklaring dat hij u reeds

zodanig vertrouwde en zich daarom niet verzette tegen de beslissing van de CEO dat u zijn laptop

moest gebruiken (CGVS II, p. 6) is weinig overtuigend aangezien u immers nog maar zes maanden in

het bedrijf werkte, en hij toch duidelijk iets te verbergen had (CGVS I, p. 10). Bovendien stonden de

christelijke documenten in een bestandsmap met als titel ‘Callcenter IT’ (CGVS II, p. 7 en p. 5) waardoor

hij minstens zou kunnen voorzien dat u of meer algemeen een werknemer van het bedrijf in deze map

eens zou kijken. Dat B. (…) vooreerst zijn christelijke documenten op zijn werkcomputer bewaarde en

deze daarbij allerminst afschermde voor de buitenwereld is dan ook, gezien de Iraanse context waarbij

bekeerlingen vervolging dienen te vrezen, allerminst aannemelijk.”

Ook deze motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien verzoeker deze

aanvecht noch betwist, blijven zij onverminderd gelden.
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Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht aangegeven:

“Vervolgens is ook de voortvarendheid waarmee u besloot om reeds drie à vier maanden nadat u de

documenten op B. (…) zijn computer had ontdekt mee te gaan in het voorstel van B. (…) om religieuze

pamfletten te verdelen in de openbare ruimte (CGVS I, p. 12, CGVS II, p. 10) weinig aannemelijk. Dat u

er zo snel zo risicovolle activiteiten op na zou zijn beginnen houden, terwijl u zich geenszins al

diepgaand had verdiept in het christendom, is in de Iraanse context weinig aannemelijk. Dat B. (…) ook

zo een risico zou nemen met u, u zou snel in vertrouwen zou nemen en u zo snel de straat zou

opsturen, is evenmin aannemelijk, gezien diezelfde context. Ten eerste blijkt uit uw verklaringen ook dat

u in de aanloop van deze activiteiten slechts om de week of om de twee weken met B. (…) afsprak

waarbij jullie in de bijbel lazen (CGVS I, p. 11 en CGVS II, p. 9), had u verder zelf geen informatie over

het christendom behalve de brochures die u had aangetroffen op B. (…)’s computer (CGVS II, p. 9), had

u uitgezonderd een éénmalig contact met de genaamde M. (…) -die u verder niet kende-, met geen

enkele andere christen contact (CGVS I, p. 13) en wist u niet waar B. (…) de pamfletten vandaan haalde

(CGVS I, p. 12). Ten tweede bent u weinig consistent in uw verklaringen over het uitdelen van deze

pamfletten. Zo verklaart u in eerste instantie dat u begin 1395 in aanraking kwam met het christendom

en dat u vervolgens na drie à vier maanden pamfletten begon uit te delen tot de arrestatie van B. (…)

begin 1397 (CGVS I, p. 13; CGVS II, p. 4). Later zou u dan opnieuw pamfletten beginnen uitdelen zijn

voor twee tot drie maand, tot 17/01/1398 (CGVS I, p. 14-15). in tweede instantie verklaart u echter

slechts één tot twee keer per maand, gedurende zes à zeven maanden, in totaal een tiental keren,

pamfletten te hebben uitgedeeld (CGVS II, p. 10). Wanneer u gewezen wordt op de lacune van

ongeveer een jaar in uw tweede verklaring, stelt u slechts dat u zich eerder vergist had en u één jaar en

zeven maanden pamfletten hebt uitgedeeld (CGVS II, p. 11). Gezien het uitdelen van de pamfletten een

essentieel element is in uw geloofspraktijk in Iran, is het louter afdoen van de lacune als een vergissing,

niet afdoende. Bovendien blijft het inconsistent aangezien u eveneens had verklaard dat u slechts een

tiental keren pamfletten hebt uitgedeeld, a rato van één a twee keer per maand (CGVS II, p. 10). Indien

u gedurende één jaar en zeven maanden a rato van één à twee keer per maand pamfletten zou

uitgedeeld hebben, komt men aan minimum negentien keer, quasi het dubbele van de tien keren die u

voorhoudt. Op basis van bovenstaande elementen is het weinig geloofwaardig u de keuze maakte om

voor Jehova’s getuigen pamfletten uit te delen. De hierboven vermeldde lichtzinnigheid in uw handelen

komt eveneens naar boven met betrekking tot de tweede periode dat u pamfletten begint uit te delen.

Ondanks dat B. (…) is opgepakt en u vervolgens gedurende zes maanden geen pamfletten hebt

verspreid (CGVS II, p. 4), beslist u namelijk alsnog om deze risicovolle activiteit terug op te nemen

terwijl u nog steeds geen zekerheid hebt waarom B. (…) was opgepakt (CGVS II, p. 12), wie hem had

aangehouden (CGVS II, p. 13) of wat de stand van zaken hieromtrent was (CGVS II, p. 13). Ook dit is

weinig ernstig aangezien u zelf aangaf dat er misschien een kettingreactie kan komen wanneer iemand

wordt opgepakt die vervolgens onder foltering de naam van een andere gelovige vrijgeeft (CGVS I, p.

15). Dat dit volgens u bij B. (…) niet het geval is omdat hij echt gelovig en niet bang voor de dood was

(CGVS I, p. 15) is weinig overtuigend omdat immers niet kan worden ingezien waarom u initieel van

thuis vlucht en uw werk opgeeft (CGVS I, p. 14), indien u hiervan werkelijk overtuigd was. Bovendien

hebt u zich op geen enkele wijze trachten te informeren naar het lot van B. (…) (CGVS II, p. 13), ook

niet bij uw werkgever omdat u naar eigen zeggen als collega van B. (…) geen contact durfde opnemen

aangezien ze u misschien ook zouden beschuldigen (CGVS II, p.13). Dit houdt eveneens geen steek.

Op uw werk wisten ze immers niet dat jullie bekeerd waren (CGVS II, p. 13) en bovendien staat de

vraag naar het welzijn van een collega volledig los van enige geloofsovertuiging. Dat u bovendien beslist

om zes maanden na de arrestatie opnieuw pamfletten uit te delen op vraag van M. (…) (CGVS, p. I, p.

14 en CGVS II, p. 14) - een man die u overigens slechts één keer gezien had en verder niet kende

(CGVS I, p. 9) - omdat u zich beledigd voelde door een islamitische geestelijke die u tijdens een

sollicitatiegesprek een reprimande gaf vanwege uw voorkomen in jeans en t-shirt (CGVS II, p. 14), is

eveneens zeer opmerkelijk en aldus weinig plausibel als overtuigingselement. U gaf immers zelf aan dat

u op dat moment eigenlijk spijt had van uw activiteiten en dat u besloten had om uw (voorgehouden)

nieuwe geloof in jehova’s getuigen voor uzelf te houden (CGVS I, p. 14). Terzijde kan hierover nog

opgemerkt worden dat het zeer vreemd is dat uw toenmalige wraakgevoelens weinig consistent zijn met

uw huidige gedrag als Jehova’s getuige waarbij u, zo blijkt uit de voorgelegde foto’s, geen probleem lijkt

te hebben met de nogal strikte kledijvoorschriften van deze christelijke geloofsgemeenschap. Op alle

foto’s die u post bent u namelijk nogal formeel gekleed in hemd en das, hetgeen op de website van de

getuigen van Jehova overigens ook heel erg wordt aangeraden. De vaststelling dat strikte

kledijvoorschriften u enerzijds volledig doen afzetten tegen de islam en u anderzijds net overtuigen om

er christelijke activiteiten op na te houden, en dat dezelfde kledijvoorschriften net worden aangeraden in

uw nieuwe geloof, is dan ook weinig coherent en roept de nodige vragen op bij uw voorstelling van de

feiten.”
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Verzoeker voert ter weerlegging van deze veelheid aan pertinente en concrete motieven geen dienstige

argumenten aan. Voor de vastgestelde lacunes en inconsistenties in zijn verklaringen, biedt verzoeker

vooreerst namelijk niet de minste uitleg. Door eenvoudigweg te herhalen en te bevestigen dat zijn

activiteiten eerder politiek gemotiveerd waren en door ook zijn relaas omtrent zijn mislukte sollicitatie te

herhalen, doet verzoeker verder hoegenaamd geen afbreuk aan de voormelde, inzake zijn

dienaangaande afgelegde verklaringen gedane vaststellingen. De Raad treedt verweerder in deze

vaststellingen bij en is van oordeel dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers

beweerde, risicovolle activiteiten in Iran en de bijzonder lichtzinnige wijze waarop hij met zijn activiteiten

en de beweerdelijk plaatsgevonden gebeurtenissen zou zijn omgesprongen.

Verzoeker onderneemt verder niet de minste poging teneinde de bestreden beslissing te weerleggen

doch laat deze geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Voor wat betreft uw geloofsbeleving in Iran, haalt u tot slot nog aan dat u in aban 1396 (hetgeen

overeenkomt met oktober/november 2017) een bijeenkomst van Jehova’s getuigen in Turkije hebt

bijgewoond, waar u een zekere M.N. (…) hebt ontmoet (CGVS I, p. 6, CGVS II, p. 4). U kan echter geen

enkel (begin) van bewijs voorleggen betreffende uw aanwezigheid op deze bijeenkomst. U zou een foto

gehad hebben maar uw gsm werd gestolen, in uw oude paspoort zouden in- en uitreisstempels staan

maar u weet niet waar dit paspoort ligt en uw ouders kunnen het paspoort nergens terugvinden, het

vliegtuigticket zelf hebt u niet meer en enige briefwisseling of emailverkeer inzake de boeking van dit

ticket zou niet bestaan (CGVS II, p. 12). Voor wat betreft de genaamde M.N. (…) kan u slechts

vermelden dat de man een Belg is die vermoedelijk verbonden zou zijn aan de gemeenschap in Luik en

veelal in Turkije zou verblijven. U hebt geen contactgegevens van hem, noch gegevens over zijn

eventuele sociale media (CGVS II, p. 11-12). Bijgevolg kan de geloofwaardigheid van uw aanwezigheid

op deze bijeenkomst in Turkije en het contact dat u er gehad zou hebben met M.N. (…) enkel nagegaan

worden op basis van uw verklaringen. Uw wel uiterst nihile kennis over deze persoon die u net was

bijgebleven van die bijeenkomst ondermijnt echter de geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover.

Van u, die voor het eerst naar zo een bijeenkomst ging en die dus voor het eerst zijn nieuwe geloof in

alle vrijheid kon beleven, mag worden verwacht dat hij meer informatie zou kunnen verschaffen over de

personen die hij daar zou hebben ontmoet en al zeker dat die contact zou hebben gehouden met

mensen die hij daar ontmoette, of hun contactgegevens zou hebben bijgehouden, quod non.”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze

geheel ongemoeid laat, onverminderd overeind.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers vermeende interesse in en bekering tot het christendom in Iran en aan zijn aldaar gevoerde

religieuze activiteiten.

Derhalve kan evenmin geloof worden gehecht aan de beweerde problemen en vrees die hieruit zouden

zijn voortgevloeid en wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd:

“Bijgevolg dient er ook een ernstig voorbehoud te worden geplaatst bij de voorgehouden problemen die

u omwille van uw bekering hebt ondervonden met het Iraanse regime en die de directe aanleiding

vormden voor u om het land te ontvluchten en internationale bescherming te zoeken, hetgeen bevestigd

wordt in uw verklaringen over deze problemen an sich.

Zo hebt u vooreerst geen idee hoe u zelf in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen bent. Dat u

mogelijk door een camera gezien werd of dat iemand u gevolgd zou kunnen hebben zijn slechts loze

vermoedens (CGVS II, p. 15). U verklaarde immers zelf dat B. (…) u aangeleerd had hoe u zogenaamd

de pamfletten moest uitdelen (CGVS I, p. 10) waarbij u dit deed op plekken waar niemand was of waar

geen camerabewaking was (CGVS I, p. 10 & CGVS II, p. 10). De enige aanzet die u concreet had om te

vluchten, was een summier telefoontje van M. (…) waarin hij slechts zei dat anderen waren

gearresteerd (CGVS I, p. 15 en CGVS II, p. 15). Dit is weinig aannemelijk waarom u alles zou

achterlaten. Eerst en vooral had u geen contact met die andere leden (CGVS II, p. 8), wist u niet wie zij

waren, noch wisten zij wie u was (CGVS I, p. 15 en CGVS II, p. 14) en konden ze u bijgevolg niet

verraden. Voorts hebt u nooit enige problemen ondervonden naar aanleiding van de arrestatie van B.

(…) (CGVS, p. 14), weet u niet hoe B. (…) in het vizier van de autoriteiten gekomen was (CGVS II, p.

14) en had u geen zicht op de stand van zaken betreffende de problemen die B. (…) had ondervonden

(CGVS II, p. 11-12). U weet evenmin niet hoe de anderen in het vizier gekomen zijn van de autoriteiten,

u weet niet wie er gearresteerd werd of waar deze mensen gearresteerd werden noch hebt u zich

hierover geïnformeerd bij M. (…) (CGVS II, p. 15). U toont dus op geen enkele manier aan op welke

manier u zelf in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zou zijn of kunnen zijn. Bovendien is het

vreemd dat u geen contact meer hebt onderhouden met M. (…) sinds het bericht waarin hij u instructies

gaf en hielp om Iran te verlaten (CGVS I, p. 15). Nochtans was hij niet opgepakt aangezien hij u kon
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verwittigen. Dat hij steeds van nummer wisselde (CGVS I, p. 15) is geen verantwoording aangezien dit

daarvoor ook al het geval moet geweest zijn, u hebt namelijk zelf naar aanleiding van de arrestatie van

B. (…) ook al van nummer gewisseld (CGVS II, p. 12) en jullie waren desondanks in de mogelijkheid om

met elkaar te communiceren (CGVS II, p. 12). Op basis van bovenstaande argumenten wordt de

geloofwaardigheid van de door u voorgehouden problemen met de Iraanse autoriteiten verder

ondermijnd.

Voorts verklaart u ook dat de Iraanse overheidsdiensten naar u op zoek waren bij uw ouders op

dezelfde dag dat M. (…) u verwittigde, doch hieraan kan evenzeer weinig geloof worden gehecht. Zo is

het markant dat u, eenmaal in veiligheid aangekomen in België, hierover geen bijkomende informatie

van uw familieleden hebt verkregen (CGVS I, p. 16). Nochtans verklaart u dat u, sinds u in België bent,

nog contact hebt met uw ouders en broer (CGVS, p. 3). Desondanks kan u niet zeggen welke dienst er

toen naar u op zoek was en weet u niet of ze hierna nog naar u op zoek waren (CGVS II, p.16). U stelt

dat uw familie u hiervan niets zegt omdat ze niet willen dat u gestresseerd bent (CGVS II, p. 16) alsook

dat uw ouders oude mensen zijn, die bang zijn dat ze afgeluisterd worden en die bang zijn dat hen ook

iets zal overkomen (CGVS II, p. 16). Deze verantwoording overtuigd echter niet aangezien uw ouders u

in Iran wel telefonisch durfden te contacteren over problemen met de autoriteiten (CGVS I, p. 2, p. 8 &

CGVS II, p. 15 ) en u behalve bij uw oude en bange ouders, ook bij uw broer te rade zou kunnen gaan.

Dat u ter verantwoording aangeeft, dat u niet zoveel contact heeft met uw broer en hem ook niet in de

problemen wil brengen (CGVS II, p. 16) volstaat niet om uw nalaten zich bij hem te informeren te

verantwoorden aangezien u zelf aangeeft dat u via WhatsApp veilig kan communiceren (CGVS II, p. 16)

en u zich via uw openbaar facebookprofiel onder uw eigen naam sowieso tracht te profileren als een

bekeerd christen (CGVS I, p. 4) waardoor u hem - mocht er voor hem enig gevaar uitgaan van uw

bekering – bijgevolg ook op deze manier in de problemen zou kunnen brengen. Het feit dat u geen

informatie kan geven over een stand van zaken betreffende uw voorgehouden problemen en uw

handelen om informatie te verkrijgen bovendien van weinig ijver getuigt, relativeert op ernstige wijze de

ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging en ondermijnt verder de geloofwaardigheid van

uw vluchtmotieven. Van een verzoeker die verklaart te vrezen voor vervolging mag immers verwacht

worden dat hij zich regelmatig informeert naar de evolutie van zijn problemen in zijn land van herkomst.

Dat u niet over bovenstaande informatie beschikt hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel

uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die

geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in

de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijze

verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert.

Terzijde kan nog worden opgemerkt dat u geen enkel begin van bewijs voorlegt ter ondersteuning van

uw verklaringen betreffende uw bekering in Iran en de problemen met het Iraanse regime ten gevolge

hiervan waardoor de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen feiten die aan de basis van de

asielaanvraag zouden liggen enkel op basis van uw verklaringen worden afgewogen. Na de gehoren op

het CGVS moet echter worden geconcludeerd dat uw verklaringen niet geloofwaardig kunnen worden

beschouwd.

Aangezien u niet aannemelijk maakt dat u in Iran een oprechte bekering hebt doorgemaakt waardoor u

in het vizier gekomen bent van de Iraanse autoriteiten, dienen er vraagtekens geplaatst te worden bij uw

verklaringen over uw vertrek uit Iran. Zo blijkt het feit dat u Iran illegaal verlaten zou hebben, enkel uit

uw verklaringen. Uw originele paspoort - bij uitstek een document dat zowel uw identiteit en nationaliteit

maar ook uw eerdere plaatsen van verblijf toont en dat bijgevolg een uiterst waardevol document in het

kader van een verzoek om internationale bescherming – kan u niet voorleggen en u legt hierover

bovendien zeer vreemde en tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaart u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u uw paspoort in Iran hebt achtergelaten omdat u illegaal het land

ontvlucht bent en schrik had om het mee te nemen, u geen tijd had om het mee te nemen en u aan uw

ouders zou vragen om alles op te sturen, zowel uw identiteitskaart, uw shenasnameh als uw paspoort

(verklaring DVZ d.d. 21 mei 2019, vragen 24 en 25). Tijdens uw eerste onderhoud blijkt dat u wel uw

originele identiteitskaart en shenanasnameh kan voorleggen doch slechts een kopie van de eerste

pagina van uw paspoort (CGVS I, p. 5). Over uw paspoort verklaart u dat u uw ouders hier wel naar hebt

laten zoeken, doch dat het u in het asielcentrum, na uw onderhoud op DVZ, pas te binnen zou

geschoten zijn dat u het paspoort had afgegeven bij uw toenmalige werkgever (CGVS I, p. 6). Deze

verklaring is niet ernstig, aangezien niet ingezien kan worden hoe u deze informatie over het hoofd

gezien hebt toen u bij DVZ specifiek naar het paspoort werd gevraagd en uw verklaring u er bovendien

nogmaals werd voorgelezen, vooraleer deze u ter ondertekening werd voorgelegd. Het verklaart

daarenboven de inhoudelijke tegenstrijdigheid niet waarbij u initieel stelde dat u geen tijd had om het

mee te nemen en ‘vergat’ te vermelden dat u toch over een kopie van de eerste pagina beschikte

(CGVS, p. 6). Hierdoor rijst het vermoeden dat u - voor wat betreffend uw paspoort - getracht heeft om
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de Belgische autoriteiten intentioneel te misleiden en u uw originele paspoort achterhoudt. Een

dergelijke handelswijze getuigt geenszins van een daadwerkelijke vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Van een

asielzoeker mag immers ten allen tijde en redelijkerwijs worden verwacht dat hij zijn asielmotieven zo

waarheidsgetrouw en volledig mogelijk uiteenzet en de bevoegde (asiel)instanties in het onthaalland

correct inlicht onder meer over zijn paspoort. Een paspoort bevat belangrijke informatie over iemands

nationaliteit, identiteit en plaatsen van eerder verblijf. Aangezien u uw paspoort vermoedelijk

achterhoudt, doch wel een kopie van de eerste pagina en andere identiteitsdocumenten voorlegt, wilt u

hoogst waarschijnlijk uw plaatsen van eerder verblijf en reisstempels in uw paspoort verborgen houden.

Doordat uw vluchtmotieven ongeloofwaardig zijn, rijst bijgevolg het vermoeden dat u niet oprecht bent

over de datum en de wijze waarop dat u Iran verlaten hebt. Bijkomend kan worden opgemerkt dat u uw

reisweg uitvoering staaft vanaf het moment dat u reeds op Europese bodem bent, onder meer met een

foto van de valse identiteitskaart, het vliegtuigticket dat u gebruikte om van Griekenland naar Duitsland

te vliegen en het treinticket dat u gebruikte om van Duitsland naar België te komen. Gevraagd waarom u

uw reisweg van Iran tot in Griekenland niet op gelijkwaardige wijze kan staven, verklaart u dat u in shock

was en dat u nooit gedacht had dat u bewijzen moest verzamelen. Geconfronteerd met de bevinding dat

u hier wel aan dacht vanaf u in Griekenland was, stelt u dat u onderweg naar Turkije stress had en pas

in Griekenland vernam van andere vluchtelingen dat u bewijzen diende te verzamelen waarbij u

voordien naar eigen zeggen niet wist wat een vluchteling of wat internationale bescherming was (CGVS

II, p. 16). Dit is echter weinig waarschijnlijk aangezien u met behulp van een mensensmokkelaar en

samen met enkele andere Afghaanse vluchtelingen Iran zou verlaten hebben (CGVS I, p. 8) en u

bovendien bij DVZ aangaf dat uw reisdoel België was (Vragenlijst DVZ, vraag 27). Uw verklaring voldoet

dan ook niet om het vermoeden te weerleggen dat u uw paspoort intentioneel achterhoudt teneinde uw

daadwerkelijke vertrek uit Iran te verdoezelen.

Gezien u geen zicht biedt over uw vertrekdatum, rijst het vermoeden dat u op 10 september 2018,

wanneer u uw eerste christelijke bericht plaatste op uw Instagramaccount ‘Jehovawitnessfarsi’ reeds het

land had verlaten, te meer daar uw bekering tot het christendom ongeloofwaardig is.”

Verzoeker laat de voormelde motieven volledig onverlet, onderneemt niet de minste poging teneinde

deze in concreto te weerleggen en voert in dit kader niet één concreet en dienstig argument aan.

Derhalve blijven deze motieven onverminderd gehandhaafd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers beweerde bekering tot het christendom in Iran, aan de concrete, hieruit voortgesproten

problemen en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoeker aangehaalde, vrees voor vervolging.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd:

“Dat aan uw bekering en noch aan de hierdoor ontstane problemen enig geloof kan worden gehecht,

vormt eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette)

religieuze engagement na aankomst in Europa. Ingevolge het ongeloofwaardig bevinden van uw initieel

voorgehouden asielrelaas als reden waarom u uw land van herkomst bent ontvlucht en het derhalve op

bedrieglijke wijze aanvragen van internationale bescherming vanwege de Belgische autoriteiten, heeft

de verderzetting van uw geloofsactiviteiten buiten Iran, in casu België, duidelijk een opportunistisch

karakter dat er louter toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.

Voor wat betreft uw geloofspraktijk in België legt u overtuigingsstukken voor bestaande uit foto’s waaruit

uw aanwezigheid op bijeenkomsten van Jehova’s getuigen blijkt, alsook bevestigingsbrieven van W.D.B.

(…), N.C. (…) en V.S. (…), P.K. (…) en J.M. (…), enkele uitgaven van ‘De Wachttoner’, enkele

documenten in de Perzische taal uitgegeven door Jehova’s getuigen en enkele kaartjes van Jehova’s

getuigen waarin ze u bestempelen als een vriend. Deze documenten kunnen bovenstaande bevindingen

betreffende uw bekering evenwel niet wijzigen. Om bewijskrachtig te zijn dienen voorgelegde

documenten immers te kaderen in een geloofwaardig en coherent relaas, hetgeen hier geenszins het

geval is. De documenten tonen aan dat u in België verbonden bent met Jehova’s getuigen in Beringen-

Noord, niet dat deze zijn ingegeven door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze

overtuiging. Uw geloofspraktijk in België die u hiermee wilt aantonen, kan blijkens het voorgaande

eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter opportunistische redenen.

Deze redenering kan ook doorgetrokken worden voor wat betreft uw openbaar facebookprofiel waar u -

onder uw eigen naam - naast religieuze boodschappen ook foto’s post van uw kerkgang in België

(CGVS I, p. 4). De foto’s en christelijke posts geven op zich geen uitsluitsel over uw werkelijke en

verinnerlijkte bekering, noch kan zomaar worden afgeleid worden dat u op basis van uw religieus

geladen facebookprofiel zonder meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

hebt. U brengt namelijk geen enkele concrete aanwijzing aan dat uw facebook-account in het vizier zou

zijn van het Iraanse regime (CGVS I, p. 5). Hiernaar gevraagd stelt u enkel dat het waarschijnlijk
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gecontroleerd wordt omdat u iemand was die gezocht werd (CGVS I, p. 5) hetgeen reeds

onwaarschijnlijk werd geacht. Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat het voor u

onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw

facebookaccount te verwijderen. In dit verband kan nog toegevoegd worden dat uit de beschikbare

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief

dossier is gevoegd, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om

internationale bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers

in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een

verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet

aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse

autoriteiten te komen.

Tot slot dient vastgesteld dat uit uw verklaringen blijkt dat u weliswaar over enige kennis van de

Jehova’s getuigen en de bijbel beschikt (CGVS II, p. 17), doch ook hier dient aangestipt te worden dat

deze vaststelling de ongeloofwaardigheid van uw bekering niet wijzigt. Dergelijke informatie is immers

gemakkelijk elektronisch op te zoeken en in te studeren en kan bijgevolg slechts uw studie van de Bijbel

en over Jehova’s getuigen - en niet een oprechte bekering - aantonen. Aangezien uw voorgehouden

problemen in Iran ongeloofwaardig bevonden zijn en uw voorgezette engagement gestoeld is op

opportunistische redenen, kan hoe dan ook niet weerhouden worden dat u bij terugkeer naar Iran

problemen zou ondervinden met de Iraanse autoriteiten.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. De Raad treedt verweerder bij en is van

oordeel dat, gezien verzoeker blijkens het voorgaande kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegde

omtrent zijn beweerde bekering en activiteiten en de hieruit voortgesproten problemen in Iran,

verzoekers religieuze activiteiten in België klaarblijkelijk niet zijn ingegeven door een oprechte en

diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter van verzoekers

relaas inzake zijn bekering, activiteiten en problemen in Iran, oordeelt de Raad dat verzoekers religieuze

activiteiten in Europa een kennelijk en louter opportunistisch karakter hebben en er enkel toe strekken

om op deze basis een vorm van internationale bescherming en/of een verblijfsmachtiging te kunnen

verwerven. Verzoeker kan aan deze vaststelling geenszins afbreuk doen met de nieuwe brieven die hij

neerlegt in het verzoekschrift en die zijn opgesteld door dezelfde personen als deze die de voormelde,

reeds eerder door hem neergelegde, soortgelijke brieven opstelden. Deze stukken vertonen, net als de

reeds eerder neergelegde, door deze personen opgestelde brieven, namelijk een kennelijk gesolliciteerd

karakter, werden duidelijk en nadrukkelijk opgesteld ten behoeve van verzoeker en werden klaarblijkelijk

opgesteld op diens vraag en met het oogmerk om deze aan te wenden in het kader van zijn procedure

internationale bescherming en/of om hem aan een verblijfsstatus in België te helpen. Bovendien werden

zij opgesteld door zogezegde geloofsgenoten van verzoeker, die een persoonlijke band met verzoeker

vertonen en die klaarblijkelijk tot doel hebben en zichzelf tot taak hebben aangemeten om verzoeker bij

te staan in diens betrachtingen. Hetzelfde dient gesteld met betrekking tot de aangebrachte

getuigenissen bij aanvullende nota van 25 oktober 2021. Ook een doop getuigt enkel van het feit

formeel te zijn toegetreden tot een bepaalde geloofsgemeenschap doch doet niet de minste afbreuk aan

de vaststellingen en de motivering die terecht doen besluiten tot het opportunistisch karakter van de

voorgehouden bekering. Aan dergelijke attesten kan hoe dan ook hoogstens een ondersteunende

werking worden toegekend, met name het vermogen om een intrinsiek geloofwaardige en overtuigende

bekering en een geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zich kunnen zij echter in het geheel niet

volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid omtrent deze elementen te herstellen, vormen zij geen

indicatie of bewijs voor de ernst en de oprechtheid van het religieuze engagement van de betrokkene en

sluiten zij niet uit dat diens engagement en gedragingen in België en ten overstaan van de opstellers

van deze attesten zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen. Als dusdanig kunnen de

neergelegde stukken inzake verzoekers religieuze activiteiten in België aldus geen afbreuk doen aan de

hoger gedane vaststellingen.

Uit de voorliggende landeninformatie blijkt voorts genoegzaam dat de Iraanse autoriteiten geen

interesse hebben in het vervolgen van afgewezen asielzoekers omwille van hun activiteiten in het

buitenland, ook deze die verband houden met hun verzoek om internationale bescherming. Zij schenken

over het algemeen weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming en

hebben weinig tot geen aandacht voor wat deze verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of

op het internet gezet. Het zijn vooral personen die al een verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de

negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten die bij een terugkeer een verhoogd risico lopen

om problemen te riskeren. Dient in dit kader te worden vastgesteld dat verzoeker, dit mede gelet op de

reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in zijner hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk

maakt. Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de bewering dat hij zou zijn bekeerd tot het

christendom, hij reikt niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid

dat de autoriteiten weet zouden hebben van zijn activiteiten in België en op de sociale media en hij
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maakt, gelet op het aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk

dat hij daardoor in concreto in de negatieve aandacht van zijn autoriteiten zou staan.

In zoverre verzoeker zulks alsnog aannemelijk tracht te maken middels een betoog inzake en op basis

van en een verwijzing naar de stukken bij het verzoekschrift, dient verder te worden opgemerkt dat

verzoeker in dit betoog hoegenaamd niet kan worden gevolgd. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat

zijn relaas dienaangaande iedere geloofwaardigheid ontbeert. Dat een vriend van verzoeker, met

tienduizenden volgers, ondanks dat deze zelf niet veel kennis zou hebben van het christendom of de

getuigen van Jehova en ondanks dat deze hierdoor zelf duidelijk in de problemen kon komen, het

verregaande risico zou hebben genomen om een post van verzoeker te delen, is namelijk in het geheel

niet aannemelijk. Dit geldt nog des te meer nu deze vriend vervolgens wel dit besef zou hebben getoond

en de post reeds na enkele uren zou hebben verwijderd omdat hij niet in de problemen wilde komen.

Verder wordt het voorgaande door verzoeker niet genoegzaam aangetoond. De stukken die hij ter

staving hiervan neerlegt betreffen namelijk vooreerst immers slechts afdrukken van screenshots. Gelet

op zowel de manipuleerbaarheid van dergelijke afdrukken als van zulke screenshots, kan hieraan geen

bewijswaarde worden gehecht. Hoe dan ook blijkt uit deze stukken slechts dat deze persoon verzoeker

zou hebben genoemd in diens verhaal en een commentaar bij verzoekers post/verhaal schreef, doch

hieruit blijkt niet dat deze persoon de betreffende post van verzoeker zou hebben gedeeld. Integendeel

wordt bij deze post, bekeken door verzoeker, uitdrukkelijk aangegeven: “Alleen jij kunt dit zien”. Ook aan

de stukken die verzoeker neerlegt ter staving van de bedreigingen, zowel bij het verzoekschrift als deze

bij de aanvullende nota van 25 oktober 2021, die uit het voorgaande zouden zijn voortgevloeid kan niet

de minste bewijswaarde worden gehecht. Net als de voorgaande stukken, worden deze immers slechts

bijgebracht in de vorm van makkelijk te manipuleren afdrukken van screenshots. Hoe dan ook dient te

worden vastgesteld dat niet kan worden nagegaan wie de personen achter de profielen zouden zijn die

verzoeker zouden hebben bedreigd. Verder dient te worden opgemerkt dat zulke conversaties en

dreigementen eenvoudigweg kunnen zijn in scène gezet of gesolliciteerd, zodat aan de inhoud van

zulke conversaties en dreigementen geen bewijskracht kan worden toegekend. Wat betreft de overige

stukken, inzake verzoekers verdere activiteiten op de sociale media, dient te worden vastgesteld dat

hieruit nergens blijkt of kan worden afgeleid dat zijn autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn; laat

staan dat, gelet op het opportunistische karakter van deze activiteiten, aangenomen zou kunnen worden

dat hij daardoor in hun negatieve aandacht zou staan.

Verzoeker weerlegt de terechte vaststelling voorts niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn bekering en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van zijn activiteiten

in België en op de sociale media, redelijkerwijze van hem mag worden verwacht dat hij voorafgaand aan

een terugkeer de betreffende berichten op de sociale media verwijdert.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst het christelijke geloof zal aanhangen, dat hij zich aldaar als christen zal manifesteren en

dat hij er als dusdanig zal worden gepercipieerd door zijn omgeving en/of zijn autoriteiten; laat staan dat

aangenomen zou kunnen worden dat hij ingevolge hiervan vervolging zou riskeren.

Derhalve is verzoekers verwijzing naar informatie over de situatie voor (bekeerde) christenen in Iran en

voor personen die er als dusdanig worden gepercipieerd voor het overige niet dienstig. Deze informatie

is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke algemene

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 overige 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.

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.

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

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

dienaangaande, toont hij, 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
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van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

3.6. Waar verzoeker ter terechtzitting een niet-geïnventariseerde bundel stukken neerlegt stelt de Raad

vast dat deze stukken niet voorzien zijn van een aanvullende nota. Met toepassing van artikel 39/76, §

1, tweede lid van de Vreemdelingenwet worden deze stukken derhalve ambtshalve uit de debatten

geweerd.

3.7. Verzoeker toont voor het overige niet aan dat of op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel in casu

en door de bestreden beslissing zou zijn geschonden. Derhalve wordt ook de schending van dit beginsel

niet op dienstige wijze aangevoerd.

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.

4. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend

eenentwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


