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nr. 267 558 van 31 januari 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Eindgracht 1

3600 GENK

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 28 mei 2021 heeft

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

7 mei 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Iraanse staatsburger te zijn, geboren op (…) te Ardabil. U bent ongehuwd en verbleef tot

aan uw vertrek uit Iran in Teheran. U vervulde uw militaire dienstplicht bij de ‘Kalantari’ (ordediensten)

en als chauffeur bij de Gasht (patrouille van de politie) in Teheran. Na uw legerdienst ging u in Aban van

1394 (gregoriaanse kalender: november 2015) aan de slag als taxichauffeur. In 1394 (2015) kocht u op

het revolutieplein te Teheran via een contact op Telegram een verboden boek met de titel ‘Ensaan

Khoda Ra Afaried’ (Een mens heeft de god geschapen). U schafte dit boek aan omdat u meer te weten

wilde komen over de redenen waarom mensen god creëerde. Enkele dagen voor uw vertrek uit Iran, op

19 Khordad 1396 (9 juni 2017), downloadde u een tweede verboden boek, getiteld ‘Pendaar-é-Khoda’

(Het gedacht van god) van Richard Dawkins, hetwelk u liet afdrukken. U hield de boeken bij u in uw taxi
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zodoende u erin kon lezen wanneer u tijd had. Ook noteerde u uw bemerkingen tijdens het lezen in een

notitieboekje. Op 16 Khordad 1396 (6 juni 2017) verzeilde u in een vurige ruzie met uw broer B. (…)

omdat hij dacht dat u een seksuele verhouding had met zijn vrouw. U vluchtte weg naar een ander deel

van Ardabil, waarop uw broer besliste de ruiten van uw auto te breken. Hierop kwam de politie

tussenbeide. Later vernam u via uw zus dat de politie uw auto had meegenomen en uw boeken en

notitieboekjes hadden gevonden nadat zij een onderzoek hadden uitgevoerd. Uw broer diende ook een

klacht tegen u in. Vanuit Ardabil nam u de bus naar Teheran, waar u twee nachten bij uw vriend V. (…)

verbleef. Hij bracht u in contact met een smokkelaar. Op 19 Khordad 1396 (9 juni 2017) reisde u per bus

richting Tabris. Vervolgens nam u een taxi richting Khoy. Van hieruit reisde u twee uur met de wagen

vooraleer u te voet de grens met Turkije overstak. Vanuit Turkije trok u naar Griekenland. Ter plaatse

diende u een verzoek om internationale bescherming in, hetgeen u geweigerd werd. Om tijd te winnen

en om in het bezit van een geldig verblijfsdocument te komen diende u beroep in tegen uw weigering. U

had echter al besloten om Griekenland te verlaten. Voorts besliste u in deze periode een Koran te

verbranden. U legde dit vast op film, zette het op YouTube en maakte het over aan de Fata politie

(Iraanse Cyberpolitie). Vervolgens bracht u de Griekse autoriteiten op de hoogte van uw actie zodoende

u uw repatriëring kon vermijden en kon aantonen dat uw leven in gevaar was. Op 10 december 2017

reisde u per vliegtuig vanuit Thessaloniki naar België. Op 11 december 2017 maakte u uw nood aan

internationale bescherming kenbaar bij de Belgische autoriteiten. Tijdens uw verblijf in België nam u op

17 december 2019 deel aan een manifestatie van de Iraanse Mojahedin op het Schumanplein te

Brussel. De manifestatie kaartte het hardhandig optreden van de politie jegens manifestanten in Iran

aan.

U vreest in geval van een terugkeer naar Iran geëxecuteerd te worden omwille van de boeken en het

notitieboekje dat in uw wagen werd gevonden, het verbranden van de Koran en uw deelname aan een

manifestatie van de Mojahedin.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: Een kopie

van uw schooldocumenten, een kopie van uw shenasnameh, een foto van uzelf op een betoging in

Brussel, een flyer in verband met een protest te Brussel, een screenshot van een mail van Bpost, en

een USB met volgende inhoud: twee bestanden met een link naar een filmpje waarop u een Koran aan

het verbranden bent en een Telegramgroepje, het eigenlijke filmbestand van voorgaande, een foto en

twee filmpjes van de demonstratie in Brussel, een link naar een nieuwssite, twee documenten in

verband met uw scholing, twee foto’s van een kaart in verband met uw scholing, drie filmpjes van de

identiteitsdocumenten van uw ouders.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming verklaart u een executie te vrezen omwille

van de boeken en de notities die de Iraanse politie in uw wagen gevonden heeft, uw verbranding van de

Koran en uw deelname aan een demonstratie tegen het Iraanse regime (CGVS 2, d.d. 22 oktober 2020,

p. 10, 11). Uw verklaringen kunnen echter om de volgende redenen als niet geloofwaardig worden

beschouwd.

Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat u uw werkelijke identiteit niet hebt kunnen staven aan de

hand van identiteitsdocumenten, noch komt u met een deugdelijke verklaring voor het ontbreken ervan.

Zo verklaart u tijdens uw interview bij de DVZ dat uw identiteitskaart en uw shenasnameh door uw

smokkelaar in Turkije werden afgenomen (Vragenlijst DVZ, d.d. 27 januari 2020, vraag 29). Tijdens uw

eerste onderhoud verklaart u dan weer dat u uw militaire kaart, shenasnameh, melikaart en uw rijbewijs

verloor in Turkije en Griekenland (CGVS 1, d.d. 11 september 2020, p. 6). Tevens verklaart u tijdens

datzelfde onderhoud dat u geen foto’s hebt van zulke documenten omdat het in Iran geen mode is om

foto’s te maken van documenten (CGVS 1 p. 6). Tijdens uw tweede onderhoud komt u echter aandraven

met een kopie van uw shenasnameh die uw zus gevonden zou hebben in uw ouderlijk huis (CGVS 2 p.

4). Ook verklaart u nu dat de andere identiteitsdocumenten die tijdens uw eerste onderhoud gevraagd

werden, namelijk uw melikaart en uw rijbewijs, niet tijdens uw reis verloor maar (CGVS 1 p. 6),

kwijtraakte tijdens de verzending via Bpost (CGVS 2 p. 2, 4). Het is opmerkelijk dat u doorheen uw

verklaringen vaag blijft over uw identiteitsdocumenten en u uw verklaring voor het ontbreken ervan

voortdurend bijstuurt. Tevens valt het niet te begrijpen dat hoewel u reeds op het belang van

identiteitsdocumenten gewezen werd tijdens uw interview bij de DVZ, u pas bij uw tweede onderhoud

zou aandraven met een kopie van uw shenasnameh. Temeer omdat u tijdens uw eerste onderhoud
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verklaart geen foto van uw identiteitsdocumenten te hebben. Het moet hierbij aangestipt worden dat u

een kopie neerlegt waarvan de authenticiteit niet nagegaan kan worden. Ook uw verklaring omtrent het

kwijtraken van uw identiteitsdocumenten doet de wenkbrauwen fronsen. Zo valt het niet te begrijpen dat

u eerst verklaart dat u uw documenten moest afgeven aan uw smokkelaar (Vragenlijst DVZ, d.d. 27

januari 2020, vraag 29), vervolgens zegt dat u ze onderweg kwijtraakte (CGVS 1 p. 6), en dan tracht te

beweren dat u uw documenten kwijtraakte tijdens de verzending ervan per post (CGVS 2 p. 4). Het stuk

dat u ter staving van deze laatste bewering neerlegt, kan evenmin overtuigen. Zo dient er op gewezen te

worden dat het hier om een screenshot gaat waarvan de Het betreft immers een e-mail die niet aan uw

persoon gericht is, noch kan er uit deze mail opgemaakt worden dat het hier over een pakje ging dat aan

u gericht was, laat staan dat er uit afgeleid kan worden dat dit pakje uw identiteitsdocumenten zou

bevatten (CGVS 2 p. 2). Bijgevolg mist dit stuk elke bewijskracht. Tenslotte valt het niet te begrijpen dat

u tijdens uw eerste onderhoud verklaart dat de documenten ter staving van uw identiteit, nationaliteit,

herkomst en vrees t.a.v. Iran terug naar Iran werden gestuurd (CGVS 2 p. 6) terwijl u in eenzelfde adem

verklaart dat u ze kwijtraakte (CGVS 2 p. 6). Van een verzoeker om internationale bescherming kan

verwacht worden dat hij spontaan een oprechte inspanning levert om alle elementen en documenten

aan te brengen die zijn identiteit enigszins kunnen staven. Het gegeven dat u hier niet in slaagt en

tegenstrijdige verklaringen aflegt over het ontbreken van deze essentiële documenten is een element

dat van dien aard is dat het onmogelijk wordt gemaakt om een geloofwaardig zicht te krijgen op uw

werkelijke identiteit, uw achtergrond en de redenen waarom u uw land verlaten hebt.

Voorts dienen er vraagtekens geplaatst te worden bij uw gedrag na aankomst op Europees

grondgebied. Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat u op 8 augustus 2017 aankwam in Griekenland. U

diende aldaar een tevergeefs verzoek om internationale bescherming, waartegen u beroep aantekende.

Het valt echter niet te begrijpen dat u dit beroep aantekende met het oog op het verkrijgen van geldige

documenten zodoende u het land kon verlaten (CGVS 2 p. 4). U wachtte zelfs de beslissing in uw

beroep niet af, hetgeen niet te begrijpen valt en geenszins te rijmen valt met gedrag dat men van een

verzoeker om internationale bescherming mag verwachten. Uw gedrag waarbij u de geijkte procedures

in een derde land waarvan u bescherming vraagt, tracht te ontlopen en misbruikt, brengt het geloof in

uw beschermingsnood sterk in het gedrang. Indien u daadwerkelijk een nood aan internationale

bescherming heeft en u daarvoor al dan niet vrijwillig beroep doet op de Griekse overheid kan er van u

verwacht worden dat u de Griekse autoriteiten in vertrouwen neemt en dat u daadwerkelijk ernstig uw

verzoek kracht probeert bij te zetten. Overigens moet erop gewezen worden dat u bij volle bewustzijn er

voor koos uw onderzoek van uw verzoek om internationale bescherming te belemmeren. Zo verklaart u

dat u uw Griekse verblijfsdocument verscheurde (CGVS 1 p. 9; CGVS 2 p. 4). Het gegeven dat u

doelbewust documenten vernietigd hebt teneinde een grondig onderzoek van uw verzoek om

internationale bescherming door Griekenland en later door België te beletten doet verder afbreuk aan

het geloof in uw nood aan internationale bescherming. Het mag u geenszins verbazen dat uw houding

niet in overeenstemming te brengen is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de

definitie van subsidiaire bescherming. Van een persoon die daadwerkelijk een risico loopt op vervolging

of ernstige schade in zijn land van herkomst mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich

coöperatief toont met de bevoegde instanties van het land waar hij een verzoek indiende.

Vervolgens moet erop gewezen worden dat u er niet in geslaagd bent om uw problemen in Iran

aannemelijk te maken. Het valt immers niet te begrijpen dat u niet op deugdelijke wijze kan vertellen hoe

u in contact kwam met de man van wie u uw eerste verboden boek, ‘Ensaan Khoda Ra Afarid’, kocht

(CGVS 2 p. 11). U kan immers niet met zekerheid vertellen wanneer u het boek kocht en hoe u de man

leerde kennen. Het valt in dit kader evenmin te begrijpen dat u hem zou ontmoeten op een drukke

openbare plaats zoals het Revolutieplein (Enghelab) in Teheran (CGVS 2 p. 11, 12). Van iemand die

zijn militaire dienstplicht vervulde bij de ordediensten van de Iraanse autoriteiten (CGVS 2 p. 4), kan

immers verwacht worden dat hij voorzichtiger te werk zou gaan. Te meer omdat u goed wist dat het over

een verboden boek ging en u later verklaart een ander boek gedownload te hebben (CGVS 2 p. 12).

Eenzelfde opmerking kan overigens gemaakt worden over het gedrag van de verkoper. Dat hij bepaalde

waar de transactie zou plaatsvinden (CGVS 2 p. 11), kan uw gedrag niet vergoelijken. Gelet op uw

ervaring bij de ordediensten en in de wetenschap dat u een verboden boek trachtte te bemachtigen

(CGVS 2 p. 4, 13) kan men van u een voorzichtige werkwijze verwachten. Dat u dat niet deed, zet menig

vraagteken bij uw verklaringen en doet twijfelen aan de waarschijnlijkheid van ervan. Voorgaande

twijfels trekken zich door bij uw opmerkelijke verklaringen omtrent de aanschaf van uw tweede boek

‘Pendaar-é-Khoda’. U verklaart immers dat u het boek downloadde en vervolgens afprintte in een

‘koffienet’ (CGVS 2 p. 12), hetgeen weinig ernstig is in het licht van de verboden activiteit die u

uitvoerde. Immers moet erop gewezen worden dat in de beschikbare informatie te lezen is dat de

Iraanse Cyberpolitie ‘FATA’, dewelke u welbekend is (CGVS 1 p. 7; CGVS 2 p. 5), websites met

religieuze en politieke inhoud die ingaan tegen het regime, actief blokkeren en tevens verdachte
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internetactiviteiten monitoren. Dat u dan ook nog eens in een ‘koffienet’, een openbare plaats, zou gaan

afdrukken doet eens te meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Het door u

omschreven roekeloos gedrag zet zich verder wanneer u verklaart dat u de boeken bijhield in uw wagen,

die tevens fungeerde als taxi (CGVS 2 p. 13; Vragenlijst CGVS, vraag 5). Dat u dan ook nog eens

verklaart dat u ze daar bijhield om te lezen wanneer u tijd had (CGVS 2 p. 13), en u verklaart niet

verwacht te hebben dat de politie te weten zou komen dat de boeken in uw auto lagen (CGVS 2 p. 13),

is weinig ernstig. Dat u die boekjes ook in uw afwezigheid in uw wagen zou laten liggen in plaats van ze

veilig bij u te houden, schetst wederom roekeloos gedrag dat niet in overeenstemming te brengen is met

dat van iemand die verboden boeken in zijn bezit heeft. Dat u dan ook nog eens verklaart dat u, indien u

zou tegengehouden worden, zou kunnen verklaren dat de boeken van een passagier waren en eigenlijk

niet stilgestaan zou hebben of u zou wegkomen met zulk argument (CGVS 2 p. 13), gaat voorbij aan wat

ernstig is. Temeer omdat u net omwille van de vondst van diezelfde verboden boekjes, verklaart Iran

verlaten te hebben en goed wist dat het bezit van zulke documenten kan leiden tot een executie (CGVS

2 p. 11, 15). Het mag u dan ook niet verbazen dat het geheel van bovenstaand omschreven gedrag de

geloofwaardigheid van uw verklaringen dat u zich in atheïstische literatuur verdiepte en dat deze boeken

de hoofdreden vormden van uw verzoek sterk in het gedrang brengt.

U kan evenmin overtuigen met uw kennis over de verboden boeken waarvoor u uw land van herkomst

hebt moeten verlaten. Zo mag het verbazen dat u verklaart dat de schrijver van ‘Ensaan Khoda Ra

Afaried’ onbekend is (CGVS 2 p. 11). Op de door u aangehaalde website van verboden boeken (CGVS

2 p. 12) wordt het werk nochtans gepresenteerd als geschreven door Dr. Shojauddin Shafa. Dat u dan

geen schrijver op het boek zou kunnen plakken, is hoogst opmerkelijk voor iemand die twee jaar lang in

het boek las (CGVS 2 p. 13). Het valt overigens op dat u niet kan plaatsen op welke manier u dit boek

leerde kennen. U verklaart er iets over gelezen te hebben in een artikel (CGVS 2 p. 13) maar kan verder

niet meer informatie verschaffen omdat u soms wel tien artikels per dag las (CGVS 2 p. 13).

Voorgaande verklaring is echter merkwaardig daar u verklaart dat u maar weinig tijd had om

bovenstaand boek te lezen en slechts een tiental pagina’s per week kon verslinden, waardoor het twee

jaar duurde vooraleer u alle 600 pagina’s had gelezen (CGVS 2 p. 12, 13). Wat er ook van zij, u kan

evenmin overtuigen met een deugdelijke kennis van het boek. Zo blijft u maar geheel op de vlakte

wanneer u gevraagd wordt wat u leerde uit het boek (CGVS 2 p. 12). U kan weliswaar de inhoudstafel

overlopen en met algemeenheden de boodschap van de auteur schetsen maar slaagt er niet enige

diepere kennis weer te geven (CGVS 2 p. 12). Dat het een lang boek is (CGVS 2 p. 12), doet geen

afbreuk aan het gegeven dat u in staat zou moeten zijn om meer over het boek te kunnen te vertellen,

temeer omdat het een zodanig grote impact op uw leven had, dat u uw land van herkomst bent moeten

ontvluchten. Dat u hier niet in slaagt, doet dan ook sterk betwijfelen dat u het boek daadwerkelijk

gelezen heeft. Gelet op uw these dat u te weten wilde komen waarom mensen een god creëerde en het

gegeven dat u een verboden boek aanschafte, valt het overigens niet te begrijpen dat u het stuk over

godsdienst in China en Japan zou overslagen omdat het u niet zou boeien en u vooral meer over de

islam te weten wilde komen (CGVS 2 p. 12) valt moeilijk te rijmen met uw initiële intentie om het

verboden boek te pakken te krijgen. Ook met betrekking tot uw tweede boek, ‘Pendare Khoda’ van

Richard Dawkins, kan u geen diepe kennis tentoonstellen. U verklaart dat het boek van Dawkins ingaat

op het gegeven dat wanneer een individu hallucineert, hij een gek genoemd wordt maar wanneer een

groep mensen hallucineren, zij gelovigen genoemd worden (CGVS 2 p. 13). Later voegt u ook toe dat er

in het boek afgeraden wordt om kinderen een godsdienst mee te geven en dat de schrijver tracht om de

redenen waarmee gelovigen het bestaan van god bewijzen te ontkrachten (CGVS 2 p.14). Voorgaande

kan weinig overtuigen. De korte samenvatting van het boek, dewelke vlot te consulteren is, geeft zelfs

meer details weer over het boek. Zo blijkt dat Dawkins geen spaan heel laat van de belangrijkste

argumenten van religie, bekritiseert hij de godsidee in al zijn vormen en doorheen de tijden, toont hij de

onwaarschijnlijkheid van een bovennatuurlijk wezen aan, en gaat hij dieper in op de redenen waarom

religie oorlog voedt, onverdraagzaamheid in de hand werkt en aanzet tot kindermishandeling. Van

iemand die dermate geïnteresseerd is in het onderwerp dat hij het risico neemt om bovengenoemd in

Iran verboden boek tot zich te nemen, mag een grondige, inhoudelijke kennis verwacht worden. Dat u er

niet in slaagt om voldoende kennis van uw twee verboden boeken tentoon te stellen, doet dan ook zeer

sterk twijfelen aan uw these dat u de boeken in uw bezit had laat staan erin gelezen zou hebben.

Voorgaande vaststellingen doen niet alleen het geloof in uw vluchtmotieven maar ook in uw

levensbeschouwelijke opvattingen verder afbrokkelen.

Ook de gebeurtenis die aan de basis lag van de politie interventie die geleid heeft tot de ontdekking van

uw boekjes kan niet overtuigen. Zo moeten er sterke twijfels geplaatst worden bij uw bewering dat uw

broer B. (…) de ruiten van uw auto vernielde omdat hij vermoedde dat u seksuele betrekkingen met zijn

echtgenote had (CGVS 2 p. 14). Het valt immers niet te verklaren waarom uw broer, ook wanneer hij

wantrouwig is, op zulke wijze tekeer zou gaan. Met zijn actie stelt hij net zijn familiale problemen tentoon

in het openbaar, hetgeen binnen de Iraanse cultuur toch opmerkelijk is. Zelf kan u ook geen verklaring
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bieden voor dit hoogst opmerkelijk gedrag (CGVS 2 p. 14, 15). Het is tevens merkwaardig dat u niet zou

weten welke ordedienst er juist langs is langsgekomen (CGVS 2 p. 11). Dat u alles vernam van uw zus

omdat u er zelf niet bij was, doet geen afbreuk aan het gegeven dat er van u, iemand die zelf bij de

ordediensten gewerkt heeft, verwacht kan worden dat hij zich deugdelijk zou informeren over welke

dienst zich juist ontfermde over uw wagen, hoe ze te werk gingen en hoe ze de zaak juist opvolgden

(CGVS 2 p. 11, 15). Dat u dat niet weet, doet eens te meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

verhaal. Ook met betrekking tot mogelijke klachten of officiële stappen die werden ondernomen tegen

uw persoon blijkt u niet geïnteresseerd tijdens uw tweede onderhoud. Zo verklaart u dat er twee

klachten tegen u lopen, eentje door uw broer en eentje door de politie of rechtbank (CGVS 2 p. 3). Wat

de stand van zaken is weet u niet (CGVS 2 p. 3). U informeerde zich zelfs niet (CGVS 2 p. 3). U weet

zelfs niet of de klacht van uw broer nog steeds lopende is en of u veroordeeld werd (CGVS 2 p. 9),

hetgeen toch verwacht mag worden van iemand die verklaart bij zijn terugkeer geëxecuteerd te worden.

Dat u slechts contact hebt met uw zus, neemt niet weg dat u zich deugdelijk zou informeren indien u

daadwerkelijk het risico op een executie in Iran zou lopen. Temeer omdat u zelf verklaart een neef te

hebben die bij de politie (Entezami) van Ardabil, de stad van uw broer. Overigens blijkt uit uw

verklaringen dat u niet eens een klacht gezien hebt (CGVS 2 p. 10). Dat u niet zou weten dat juridische

dossiers online opgevolgd kunnen worden (CGVS 2 p. 10) en niets kent van het politie of justitie

systeem in Iran is wederom niet ernstig, gelet op uw verleden bij de ordediensten en het gegeven dat er

van een verzoeker verwacht mag worden dat hij alle stukken dat zijn vluchtrelaas staven, spontaan

aanreikt aan de autoriteiten waarbij hij bescherming vraagt. Dat u dat tot op heden, ondanks het

gegeven dat u gewezen werd op de mogelijkheden, nog steeds geen juridische documenten heeft

aangereikt, doet uw geloofwaardigheid geen goed. Het mag tenslotte verbazen dat u doorheen uw

verklaringen inconsistent bent over de opvolging van uw zaak. Zo verklaart u bij de DVZ dat dat uw

broer een klacht indiende en er een dossier werd geopend (Vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens uw

eerste onderhoud verklaart u dat de rechtbank de zaak heeft aangenomen (CGVS 1 p. 3). In uw tweede

onderhoud verklaart u dan weer dat er geen rechtszaak geweest is (CGVS 2 p. 3). Tijdens uw tweede

onderhoud spreekt u ook over twee klachten (CGVS 2 p. 3), daar waar u bij de DVZ en tijdens uw eerste

onderhoud slechts spreekt over één klacht (Vragenlijst CGVS, vraag 5; CGVS 1 p. 3). Dat u er niet in

slaagt consistente verklaringen af te leggen met betrekking tot een klachten die u boven het hoofd

hangen, brengt uw geloofwaardigheid verder in het gedrang. Eenzelfde bemerking kan gemaakt worden

over de ondervragingen van uw vader. Zo maakt u geen enkele melding van een ondervraging van uw

vader tijdens uw interview bij de DVZ (Vragenlijst CGVS). Tijdens uw eerste onderhoud verklaart u dan

weer dat uw vader tweemaal naar het Ettala’at gebracht werd (CGVS 1 p. 3). Daar waar u tijdens het

eerste onderhoud nog verklaart dat hij door het Ettala’at werd meegenomen (CGVS 1 p. 3), beperkt u

zich in uw tweede onderhoud dan weer tot mannen in burger omdat u niet zou weten door welke dienst

hij werd meegenomen (CGVS 2 p. 9, 10). Van een verzoeker om internationale bescherming kan er

verwacht worden dat hij doorheen zijn verklaring een eenduidig beeld van zijn problemen schetst. Deze

gebeurtenissen vormen immers een manifeste afwijking op de alledaagsheid en hadden een

determinerende invloed op uw verdere leven, zodoende er verwacht mag worden dat het in uw

geheugen gegrift staat en bij machte moet zijn om hierover coherente verklaringen af te leggen. Het

door u verklaarde gedrag, uw desinteresse en de inconsistenties in uw verklaren nopen er dan ook toe

te besluiten dat er geen geloof gehecht kan worden aan de door u verklaarde problemen in Iran ten

gevolge van de ruzie met uw broer, die aan de basis liggen van uw verzoek om internationale

bescherming.

Ook uw gedrag m.b.t. uw verbranding van een Koran kan niet overtuigen. Zo mag het u niet verbazen

dat de door u aangehaalde motieven om dit te doen en vervolgens te delen op het internet, namelijk uw

repatriëring uit Griekenland vermijden (CGVS 2 p. 5, 6), opportunistisch van aard zijn. Dat u uw

atheïstisme aan de Griekse overheid wilde bewijzen met deze actie en u het ziet als een vragen naar

vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid (CGVS 2 p. 5, 6; CGVS 1 p.6-7), is niet ernstig. Het

verbranden van boeken komt in wezen neer op de censuur en valt dan ook in geen geval te rijmen met

een vrije meningsuiting noch met vrijheid van religie (CGVS 2 p. 5, 6). Uw actie zet dan ook ernstige

vraagtekens bij uw algehele vluchtmotieven daar u net ten gevolge van censuur Iran had moeten

verlaten. Uw these dat de wetten in Iran bepaald worden door de Koran (CGVS 2 p. 6) gaat geheel

voorbij aan het gegeven dat de Islamitische leiders in Iran, de Koran misbruiken om hun beleid te

rechtvaardigen. Van iemand die veel leest en naarstig op zoek gaat naar informatie, mag dan ook

verwacht worden dat hij met een meer genuanceerde these zou komen. Temeer omdat u verklaart de

Koran gelezen te hebben (CGVS 2 p. 17) . Dat u niet aan andere moslims dacht en de Koran in uw ogen

gewoon een boek is (CGVS 2 p. 6), is weinig ernstig. U kan overigens niet overtuigen dat u

daadwerkelijk een atheïst bent. Uw kennis beperkt zich immers ook nu weer tot oppervlakkige

uitspraken. Zo beperkt u slechts tot het gegeven dat atheïsten niet in het bestaan van God geloven maar

komt u niet verder wanneer het gaat over de denkwijze, de verschillen met andere ideologieën of de
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verschillende stromingen van het atheïsme (CGVS 2 p. 6, 7, 16, 17, 18). Voorgaande mag echter wel

van u verwacht worden daar er van iemand die zijn geloof de rug toekeerde en zich verdiepte in de

atheïstische opvattingen op aannemelijke wijze moet kunnen uitleggen waarom hij dat deed en waarom

hij zich aansloot bij een nieuwe levensbeschouwing, hetgeen atheïsme evenwel is. Aan de oprechte

bekering tot een nieuwe levensbeschouwing gaat niet alleen een moeilijke fase van introspectie en

reflectie maar ook van studie vooraf. Dat u ondanks uw veelvuldig lezen, er niet in slaagt om op

afdoende wijze enige kennis van het atheïsme tentoon te stellen, doet dan ook sterk twijfelen dat u ook

daadwerkelijk deze levensbeschouwing aanhangt.

Uw ervaring bij de Iraanse ordediensten moet u ongetwijfeld geleerd hebben dat een actie zoals het

verbranden van een Koran niet zonder gevolgen blijft voor familieleden. Dat u slechts bezig was met uw

repatriëring (CGVS 1 p. 7; CGVS 2 p. 5), kan niet verklaren waarom u dit filmpje zou overmaken aan de

Fata politie met als gevolg dat uw vader zou worden meegenomen (CGVS 1 p. 3, 7; CGVS 2 p. 5, 6, 9,

10). Er dient overigens opgemerkt te worden dat hoewel u verklaart het filmpje overgemaakt te hebben

aan de Fata politie, u hiervoor geen enkel bewijs neerlegt. U verklaart nochtans dat u een screenshot

van uw rapportering maakte en het aan de asielinstanties in Griekenland gaf maar zou dit niet meer in

uw bezit hebben omdat u uw gsm terug naar fabrieksinstellingen zette (CGVS 1 p. 7; CGVS 2 p. 6).

Voorgaande valt echter niet te begrijpen daar van een verzoeker om internationale bescherming kan

verwacht worden dat hij omzichtig zou omspringen met een cruciaal element zoals voorgaande. Dat u

dit niet deed omdat vrienden u vertelden dat wanneer men informatie over Griekenland zou vinden, men

u terug kon sturen (CGVS 2 p. 5) is geen afdoende uitleg. Noch neemt dit weg dat u van zulke cruciale

elementen een digitale kopie zou bijhouden, eventueel online. U verklaarde immers tijdens uw eerste

onderhoud dat u het ook naar de BBC en Deutsche Welle stuurde (CGVS 1 p. 7). Toch legt u ook

hiervan geen enkel bewijs voor. Ook de YouTube link die u voorlegt kan niet overtuigen. Zulke links

kunnen immers gepubliceerd worden met een beperkte zichtbaarheid zodoende u zelf kan bepalen aan

wie u het stuurt en het niet noodzakelijk een openbaar te consulteren filmpje is. Wat er ook van zij, dient

er op gewezen te worden dat de video bijna drie jaar later maar over een zeer beperkt aantal weergaven

beschikt, geen enkele commentaar bevat, en kan uw kanaal, dat niet op uw naam staat, met slechts één

video niet meteen als een bron van virale video’s gezien worden. U geeft immers zelf ook aan dat u de

video slechts publiceerde met het oog op het vermijden van uw repatriëring uit Griekenland. Door deze

louter opportunistische insteek toont u aan dat u geen oprechte interesse heeft in het verkondigen van

uw mening. Bovendien kan er op uw niet-overtuigende verklaringen dat u de Fata politie op de hoogte

bracht waardoor uw vader meegenomen werd nergens uit opgemaakt worden dat de Iraanse

autoriteiten daadwerkelijk op de hoogte zouden zijn van uw actie, noch toont u het tegendeel aan.

Volledigheidshalve moet er nog verwezen worden naar de beschikbare informatie waaruit 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, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –,

lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. Het mag u

dan ook niet verrassen dat uit het geheel van voorgaande dient besloten te worden dat u het

aannemelijk gemaakt hebt, in Iran vervolgd te worden ten gevolge van uw Koranverbranding.

Tenslotte dient er nog gewezen te worden op uw aanwezigheid bij een manifestatie te Brussel op 17

december 2019. Zo is het opmerkelijk dat u vier dagen na uw verzoek om internationale bescherming

een nood voelde om te gaan protesteren tegen het Iraanse regime (CGVS 2 p. 7). Dat u uzelf tijdens

deze manifestatie van Iraanse monarchisten (zoals blijkt uit de vlag die zij bij zich hebben) uitvoerig in

beeld tracht te brengen doet sterk twijfelen aan de ware toedracht van uw aanwezigheid. Voorgaande

wordt dan ook versterkt door uw verklaringen aangaande uw filmpje van uw Koranverbranding. Het is

overigens opmerkelijk dat u het noodzakelijk zou vinden om te gaan protesteren omdat het regime uw

landgenoten doodschieten (CGVS 2 p. 7), terwijl u uw eigen familie wederom in gevaar zou brengen met

acties waarvoor uw familie reeds gewaarschuwd werd (CGVS 2 p. 5, 10). Dat de demonstratie

georganiseerd zou zijn door de Iraanse Mojahedin en de Iraanse autoriteiten u daardoor als een terrorist

zouden kunnen beschouwen (CGVS 2 p. 17), kan evenmin overtuigen. Er moet herhaald worden 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. Bovendien betreft het hier slechts één betoging en bieden

de foto’s en video’s eveneens slechts een verslag van een eenmalig engagement waarbij u deel

uitmaakt van een groter geheel van betogers. Louter uit uw deelname aan deze protestactie kan niet

opgemaakt worden dat de Iraanse autoriteiten van uw aanwezigheid op de hoogte zouden zijn, laat

staan dat u omwille van een verondersteld ernstig politiek engagement geviseerd zou worden door de

Iraanse autoriteiten bij een eventuele terugkeer, noch reikt u hiervan enig bewijs aan.
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Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan niet het minste geloof gehecht worden aan uw

beweerde problemen in Iran en uw bekering. 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.

U heeft bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de door u neergelegde documenten.

De kopieën van uw schooldocumenten houden slechts verband met uw studies maar kunnen verder de

door u verklaarde problemen niet staven. Bovendien betreft het slechts kopieën waarvan de echtheid

niet kan nagegaan worden.

De kopie van uw shenasnameh, de screenshot van een mail van Bpost, het filmpje waarop u een Koran

verbrandde, de foto’s en video’s van uw manifestatie in Brussel en de flyer van een protest in Brussel

werden reeds besproken. Hierbij kan bijkomend benadrukt worden dat stukken slechts het vermogen

hebben om geloofwaardige verklaringen kracht bij te zetten, quod non in casu. De filmpjes van de

identiteitsdocumenten van uw moeder en vader hebben betrekking op hun persoonlijke identiteit. Zij

kunnen evenwel uw problemen in Iran niet staven. De link naar een nieuwsartikel kon niet geopend

worden.

De link naar uw telegramgroepje geeft een groepje weer met slechts twee leden. Er kan evenwel niet uit

opgemaakt worden dat u een van deze leden bent, noch kan er enige activiteit in het groepje worden

opgemerkt.

Uw eerste onderhoud op het CGVS van 11 september 2020 werd op uw vraag stopgezet omdat u

vreesde dat bepaalde zaken verloren zouden gaan in de vertaling van het Farsi naar het Engels en

vervolgens naar het Nederlands. De notities van dit onderhoud werden u op 22 september 2020

overgemaakt. U formuleerde evenwel geen opmerkingen over de inhoud van deze notities. Bij aanvang

van uw tweede onderhoud op het CGVS, op 22 oktober 2020, werd u alsnog de kans geboden op

opmerkingen over uw eerste onderhoud te formuleren, hetgeen u ook deed (CGVS 2 p. 2, 9). Er werd

bijgevolg rekening gehouden met uw opmerkingen in deze beslissing. Geen van uw opmerkingen

kunnen bovenstaande appreciatie echter ombuigen.

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 beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de schending van de artikelen

48/3 en 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Met betrekking tot zijn (verklaringen over zijn) identiteitsdocumenten, stelt verzoeker:

“Verzoeker wenst te benadrukken dat het CGVS hem verkeerd heeft begrepen. Gedurende het eerste

interview werd hem gevraagd wat er met zijn identiteitskaart was gebeurd. Verzoeker heeft

verschillende identiteitskaarten. Verzoeker heeft zijn identiteitskaart verloren. Er werd hem gevraagd of

hij er een foto van had. Verzoeker dacht dat het CGVS een foto op zijn GSM bedoelde. Hier had hij

echter geen foto van. Tijdens zijn tweede onderhoud heeft verzoeker wel een kopie voorgelegd van zijn

identiteitskaart, omdat hij hiervan wel een kopie had bij zijn ouderlijk huis. Zijn shenasname heeft

verzoeker verloren in Griekenmand. Zijn melikaart, rijbewijs en militaire kaart had hij gegeven aan de

smokkelaar in Turkije. Daarna heeft hij deze niet meer teruggezien.

Zijn zus stuurde verzoeker zijn opleidingskaart. Echter is deze verloren geraakt doorBpost.

Verzoeker benadrukt dat het CGVS hem verkeerd heeft begrepen.”

Aangaande zijn gedragingen in Griekenland, voert verzoeker aan:

“Verzoeker kreeg een negatieve beslissing van de Griekse autoriteiten waardoor hij naar België vertrok.

Verzoeker wenst te benadrukken beroep te hebben ingediend omdat hij schrik had gedeporteerd te

worden naar Griekenland. Tijdens het beroep verliet hij Griekenland, omdat hij geen vertrouwen had in

de Griekse autoriteiten en in het Grieks asielsysteem. Hij vernietigde de Griekse verblijfdocument,

omdat vrienden hem vertelden dat als ze zijn documenten vinden bij de luchthaven, hij teruggestuurd zal

worden naar Griekenland. Verzoeker benadrukt dat indien hij een positieve beslissing had gekregen van

de Griekse autoriteiten, hij Griekenland niet had verlaten.”

Inzake het verkrijgen van het eerste verboden boek, doet verzoeker gelden:

“Verzoeker benadrukt de verkoper van het boek te hebben leren kennen via Telegram. Verzoeker kocht

het boek in 2015, hij weet de precieze datum niet meer. Verzoeker wenst nogmaals te benadrukken



RvV X - Pagina 8

verkeerd te zijn begrepen. Hij heeft de verkoper niet op de publieke plaats ontmoet, maar in de buurt

daarvan (ongeveer 300 meter van het plein). Er dient ook benadrukt te worden dat het CGVS niet het

exacte adres vroeg, waarop verzoeker enkel de naam van het plein gaf omdat iedereen het plein kent.

Verzoeker benadrukt zorgvuldig te zijn geweest en dat er geen risico was om het verboden boek te

kopen omdat de politie geen aandacht schenkt voor boeken.”

Betreffende de wijze waarop hij het tweede verboden boek verkreeg, geeft verzoeker aan:

“Verzoeker benadrukt dat de koffietent waar hij het boek heeft gedownload en afgedrukt, een koffietent

is van zijn vriend en dat hij het als een veilige plaats kent. Verzoeker gebruikte WPM-software om de

verboden sites te openen. Bovendien hield verzoeker de boeken verborgen in zijn auto waar er geen

publiek bij kon komen.”

Waar hem een gebrek aan kennis wordt verweten, betoogt verzoeker:

“Verzoeker wenst te benadrukken dat er verschillende artikels zijn over wie het boek geschreven heeft,

maar niemand heeft zelf gezegd dat hij het boek geschreven heeft. Zo heeft Shojauddin Shafa ook niet

zelf gezegd dat hij het boek geschreven heeft.

In het boek zelf staat ook niet wie het boek geschreven heeft. Er staat dat het geschreven is door dokter

A.B. Echter weet niemand wie hij of zij is.

Verzoeker kwam via een artikel te weten over het boek. Hij heeft meer interesse in artikelen, omdat het

korter is dan een boek.

Verzoeker benadrukt dat het meer dan vier jaar geleden is dat hij het boek gelezen heeft en hierdoor

een gewone kennis heeft van het boek.”

Verzoeker vervolgt:

“Verzoeker benadrukt dat hij van zijn zus gehoord heeft dat zijn broer een klacht heeft ingediend. Hij

heeft inderdaad een neef die bij de politie werkt. Er kan van een professionele politieman niet verwacht

worden dat hij informatie vrijgeeft. Dit is immers verboden.

Wat betreft de opvolging van online dossiers, benadrukt verzoeker dat er enkel vanuit Iran toegang is tot

de juridische dossiers. Vanuit België kan men niet op de website geraken.”

Verder doet verzoeker gelden:

“Verzoeker wilde zijn deportatie naar Iran voorkomen. Het verbranden van een Koran is een zeer

ernstige misdrijf in Iran. Verzoeker heeft de Koran verbrand en op zijn YouTube-kanaal gezet. Het

YouTube-kanaal is openbaar, waardoor het toegankelijk is voor iedereen. Iemand die een Moslim is kan

de Koran niet verbranden.

In dertien landen riskeer je de doodstraf als je niet meer gelooft. Hieronder valt ook Iran.

(…)”.

Over zijn deelname aan een manifestatie in Brussel, verklaart verzoeker nog:

“De manifestatie in Brussel is gedeeld op een publieke website dooreen terroristische organisatie. Iran

heeft interesse in die terroristische organisatie en wat die organisatie op het internet plaatst.”

Verzoeker concludeert:

“De beslissing van het CGVS maakt dan ook een manifeste schending uit artikel 48/3 en artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande:

“Het huidige beroep tot vernietiging van de beslissing van het CGVS, betekend per aangetekend

schrijven dd. 07.05.2021, ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg verzoeker in hoofdorde de

vluchtelingenstatus toe te kennen.

In ondergeschikte orde aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Meest ondergeschikt, vraagt verzoeker om het dossier opnieuw te verzenden naar het CGVS.”

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog benevens de in het verzoekschrift geciteerde informatie

geen stukken of documenten bij het voorliggende verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Dient 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
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konden worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden

gerespecteerd en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

3.2. 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.

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

omdat hij er vervolging zou vrezen omwille van het gegeven dat de Iraanse autoriteiten ervan op de

hoogte zouden zijn of dreigen te komen dat hij een aantal verboden boeken en notities bezat, dat hij in

Griekenland een Koran verbrandde en dat hij in België deelnam aan een demonstratie tegen het Iraanse

regime.

Zowel de algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen als de geloofwaardigheid van de

concrete, door hem aangevoerde asielmotieven, worden echter vooreerst ernstig ondermijnd doordat

verzoeker nalaat zijn identiteit te staven aan de hand van de nodige documenten en doordat hij ter

verklaring van het ontbreken van deze documenten meermaals en frappant tegenstrijdige verklaringen

aflegde. In dit kader, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat u uw werkelijke identiteit niet hebt kunnen staven aan de

hand van identiteitsdocumenten, noch komt u met een deugdelijke verklaring voor het ontbreken ervan.

Zo verklaart u tijdens uw interview bij de DVZ dat uw identiteitskaart en uw shenasnameh door uw

smokkelaar in Turkije werden afgenomen (Vragenlijst DVZ, d.d. 27 januari 2020, vraag 29). Tijdens uw

eerste onderhoud verklaart u dan weer dat u uw militaire kaart, shenasnameh, melikaart en uw rijbewijs

verloor in Turkije en Griekenland (CGVS 1, d.d. 11 september 2020, p. 6). Tevens verklaart u tijdens

datzelfde onderhoud dat u geen foto’s hebt van zulke documenten omdat het in Iran geen mode is om

foto’s te maken van documenten (CGVS 1 p. 6). Tijdens uw tweede onderhoud komt u echter

aandraven met een kopie van uw shenasnameh die uw zus gevonden zou hebben in uw ouderlijk huis

(CGVS 2 p. 4). Ook verklaart u nu dat de andere identiteitsdocumenten die tijdens uw eerste onderhoud

gevraagd werden, namelijk uw melikaart en uw rijbewijs, niet tijdens uw reis verloor maar (CGVS 1 p. 6),

kwijtraakte tijdens de verzending via Bpost (CGVS 2 p. 2, 4). Het is opmerkelijk dat u doorheen uw

verklaringen vaag blijft over uw identiteitsdocumenten en u uw verklaring voor het ontbreken ervan

voortdurend bijstuurt. Tevens valt het niet te begrijpen dat hoewel u reeds op het belang van

identiteitsdocumenten gewezen werd tijdens uw interview bij de DVZ, u pas bij uw tweede onderhoud

zou aandraven met een kopie van uw shenasnameh. Temeer omdat u tijdens uw eerste onderhoud

verklaart geen foto van uw identiteitsdocumenten te hebben. Het moet hierbij aangestipt worden dat u

een kopie neerlegt waarvan de authenticiteit niet nagegaan kan worden. Ook uw verklaring omtrent het

kwijtraken van uw identiteitsdocumenten doet de wenkbrauwen fronsen. Zo valt het niet te begrijpen dat

u eerst verklaart dat u uw documenten moest afgeven aan uw smokkelaar (Vragenlijst DVZ, d.d. 27

januari 2020, vraag 29), vervolgens zegt dat u ze onderweg kwijtraakte (CGVS 1 p. 6), en dan tracht te

beweren dat u uw documenten kwijtraakte tijdens de verzending ervan per post (CGVS 2 p. 4). Het stuk

dat u ter staving van deze laatste bewering neerlegt, kan evenmin overtuigen. Zo dient er op gewezen te

worden dat het hier om een screenshot gaat waarvan de Het betreft immers een e-mail die niet aan uw

persoon gericht is, noch kan er uit deze mail opgemaakt worden dat het hier over een pakje ging dat

aan u gericht was, laat staan dat er uit afgeleid kan worden dat dit pakje uw identiteitsdocumenten zou

bevatten (CGVS 2 p. 2). Bijgevolg mist dit stuk elke bewijskracht. Tenslotte valt het niet te begrijpen dat

u tijdens uw eerste onderhoud verklaart dat de documenten ter staving van uw identiteit, nationaliteit,

herkomst en vrees t.a.v. Iran terug naar Iran werden gestuurd (CGVS 2 p. 6) terwijl u in eenzelfde adem

verklaart dat u ze kwijtraakte (CGVS 2 p. 6). Van een verzoeker om internationale bescherming kan

verwacht worden dat hij spontaan een oprechte inspanning levert om alle elementen en documenten

aan te brengen die zijn identiteit enigszins kunnen staven. Het gegeven dat u hier niet in slaagt en

tegenstrijdige verklaringen aflegt over het ontbreken van deze essentiële documenten is een element

dat van dien aard is dat het onmogelijk wordt gemaakt om een geloofwaardig zicht te krijgen op uw

werkelijke identiteit, uw achtergrond en de redenen waarom u uw land verlaten hebt.”

Verzoeker slaagt er in het geheel niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zijn voormelde

verklaringen zijn duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en meermaals en manifest met elkaar in strijd.



RvV X - Pagina 10

Zij laten geen ruimte voor de nuanceringen en aanpassingen die verzoeker post factum tracht aan te

brengen.

In zoverre verzoeker in dit kader beweert dat hij verschillende identiteitskaarten zou hebben gehad,

dient vooreerst te worden opgemerkt dat deze blote en ongefundeerde bewering bezwaarlijk kan

worden aangenomen. Verzoeker toont op generlei wijze aan dat of onder welke omstandigheden het in

Iran gangbaar of mogelijk zou zijn om verschillende identiteitskaarten te bezitten. Evenmin duidt hij in

concreto waarom hij over verschillende identiteitskaarten zou hebben beschikt. Verder haalde verzoeker

zulks nooit eerder aan wanneer hij meermaals en uitgebreid over zijn identiteitsdocumenten werd

ondervraagd. Dat hij heden en na te zijn geconfronteerd met de voormelde vaststellingen plots beweert

dat hij over verschillende identiteitskaarten zou hebben beschikt, kan dan ook hoegenaamd niet ernstig

worden genomen.

Waar verzoeker in het verzoekschrift eenvoudigweg herhaalt dat hij zijn identiteitskaart zou hebben

verloren, dient voorts te worden opgemerkt dat hij met deze loutere herhaling en bevestiging van één

versie van zijn verklaringen dienaangaande de vastgestelde tegenstrijdigheden in zijn verklaringen

omtrent dit document geenszins opheft.

Met betrekking tot verzoekers herhaalde bewering dat hij zijn shenasnameh zou hebben verloren in

Griekenland, dient te worden vastgesteld dat deze bewering, zoals terecht wordt vastgesteld in de

bestreden beslissing, kennelijk in strijd is met zijn eerder afgelegde verklaringen. Bij de DVZ beweerde

hij immers dat dit document in Turkije door de smokkelaar zou zijn afgenomen.

Dat verzoeker tijdens het eerste persoonlijk onderhoud zou hebben begrepen dat er enkel werd

gevraagd naar eventuele foto’s op zijn gsm, mist gelet op de duidelijke aard van zowel de vraagstelling

als verzoekers antwoord in dit kader verder klaarblijkelijk feitelijke grondslag (administratief dossier,

notities van het eerste persoonlijk onderhoud, p.6). Dat verzoeker tijdens het eerste persoonlijk

onderhoud te kennen gaf dat hij niet over foto’s van zijn identiteitsdocumenten beschikte omdat het in

Iran niet de gewoonte is van zulke stukken foto’s te maken om tijdens zijn tweede persoonlijk onderhoud

plots te komen afdragen met een kopie van zijn shenasnameh, dit bovendien dermate lang na de

indiening van zijn verzoek, komt zijn geloofwaardigheid niet ten goede.

Ook met betrekking tot zijn mellikaart, rijbewijs en militaire kaart, legt verzoeker in het verzoekschrift

verklaringen af die met zijn eerdere gezegden in strijd zijn. Hij beweert immers dat hij deze drie

documenten zou hebben afgegeven aan de smokkelaar in Turkije en daarna niet meer weerzag. Bij het

CGVS verklaarde hij tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud nochtans dat hij deze documenten zou

zijn verloren in Turkije en Griekenland. Tijdens zijn tweede persoonlijk onderhoud bij het CGVS

beweerde hij dan weer dat zijn mellikaart en rijbewijs niet tijdens zijn reis verloren gingen doch dat deze

kwijt zouden zijn geraakt gedurende de verzending via Bpost.

Voor het overige laat verzoeker de voormelde motieven in wezen geheel ongemoeid. Bijgevolg blijven

deze onverminderd overeind.

De algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen en de geloofwaardigheid van de concrete,

door hem aangevoerde asielmotieven en vrees worden nog verder ondermijnd door verzoekers

gedragingen na aankomst in Europa. Dienaangaande, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Voorts dienen er vraagtekens geplaatst te worden bij uw gedrag na aankomst op Europees

grondgebied. Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat u op 8 augustus 2017 aankwam in Griekenland. U

diende aldaar een tevergeefs verzoek om internationale bescherming, waartegen u beroep aantekende.

Het valt echter niet te begrijpen dat u dit beroep aantekende met het oog op het verkrijgen van geldige

documenten zodoende u het land kon verlaten (CGVS 2 p. 4). U wachtte zelfs de beslissing in uw

beroep niet af, hetgeen niet te begrijpen valt en geenszins te rijmen valt met gedrag dat men van een

verzoeker om internationale bescherming mag verwachten. Uw gedrag waarbij u de geijkte procedures

in een derde land waarvan u bescherming vraagt, tracht te ontlopen en misbruikt, brengt het geloof in

uw beschermingsnood sterk in het gedrang. Indien u daadwerkelijk een nood aan internationale

bescherming heeft en u daarvoor al dan niet vrijwillig beroep doet op de Griekse overheid kan er van u

verwacht worden dat u de Griekse autoriteiten in vertrouwen neemt en dat u daadwerkelijk ernstig uw

verzoek kracht probeert bij te zetten. Overigens moet erop gewezen worden dat u bij volle bewustzijn er

voor koos uw onderzoek van uw verzoek om internationale bescherming te belemmeren. Zo verklaart u

dat u uw Griekse verblijfsdocument verscheurde (CGVS 1 p. 9; CGVS 2 p. 4). Het gegeven dat u

doelbewust documenten vernietigd hebt teneinde een grondig onderzoek van uw verzoek om

internationale bescherming door Griekenland en later door België te beletten doet verder afbreuk aan

het geloof in uw nood aan internationale bescherming. Het mag u geenszins verbazen dat uw houding

niet in overeenstemming te brengen is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de

definitie van subsidiaire bescherming. Van een persoon die daadwerkelijk een risico loopt op vervolging
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of ernstige schade in zijn land van herkomst mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich

coöperatief toont met de bevoegde instanties van het land waar hij een verzoek indiende.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Integendeel blijkt ook uit zijn verklaringen

in het verzoekschrift dat hij zich doelbewust onttrok aan zijn beroepsprocedure in Griekenland, dat hij

ervoor koos om de beslissing in het kader van dit beroep niet af te wachten en dat hij zijn Griekse

verblijfsdocument moedwillig vernietigde om te verhinderen dat hij naar Griekenland kon worden

teruggestuurd. Dit gedrag strookt omwille van de voormelde, pertinente en terechte redenen, zoals

aangehaald in de bestreden beslissing, niet met zijn vermeende nood aan internationale bescherming.

Met betrekking tot verzoekers beweerde problemen in en vrees ten aanzien van Iran, wordt in de

bestreden beslissing verder op gerechtvaardigde wijze vastgesteld:

“Vervolgens moet erop gewezen worden dat u er niet in geslaagd bent om uw problemen in Iran

aannemelijk te maken. Het valt immers niet te begrijpen dat u niet op deugdelijke wijze kan vertellen hoe

u in contact kwam met de man van wie u uw eerste verboden boek, ‘Ensaan Khoda Ra Afarid’, kocht

(CGVS 2 p. 11). U kan immers niet met zekerheid vertellen wanneer u het boek kocht en hoe u de man

leerde kennen. Het valt in dit kader evenmin te begrijpen dat u hem zou ontmoeten op een drukke

openbare plaats zoals het Revolutieplein (Enghelab) in Teheran (CGVS 2 p. 11, 12). Van iemand die

zijn militaire dienstplicht vervulde bij de ordediensten van de Iraanse autoriteiten (CGVS 2 p. 4), kan

immers verwacht worden dat hij voorzichtiger te werk zou gaan. Te meer omdat u goed wist dat het over

een verboden boek ging en u later verklaart een ander boek gedownload te hebben (CGVS 2 p. 12).

Eenzelfde opmerking kan overigens gemaakt worden over het gedrag van de verkoper. Dat hij bepaalde

waar de transactie zou plaatsvinden (CGVS 2 p. 11), kan uw gedrag niet vergoelijken. Gelet op uw

ervaring bij de ordediensten en in de wetenschap dat u een verboden boek trachtte te bemachtigen

(CGVS 2 p. 4, 13) kan men van u een voorzichtige werkwijze verwachten. Dat u dat niet deed, zet

menig vraagteken bij uw verklaringen en doet twijfelen aan de waarschijnlijkheid van ervan.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Integendeel,

bevestigt hij dat hij inderdaad niet kan aangeven wanneer hij het boek kocht. Nochtans mocht zulks,

gelet op het risico dat met de aanschaf van zulk boek gepaard ging en in acht genomen dat dit een

ingrijpende gebeurtenis betrof, redelijkerwijze van hem worden verwacht.

Door op algemene wijze te herhalen dat hij de verkoper van dit boek leerde kennen via Telegram, biedt

verzoeker voorts op generlei wijze verdere duiding omtrent de wijze waarop hij de verkoper leerde

kennen en verklaart hij evenmin waarom hij hierover bij het CGVS niet de nodige duiding kon

verstrekken.

Waar verzoeker post factum beweert dat de transactie eigenlijk niet zou hebben plaatsgevonden op het

Revolutieplein in Teheran doch op een plek enkele honderden meters van dit plein verwijderd, dient

daarenboven te worden vastgesteld dat dit manifest in strijd is met zijn eerdere, duidelijke en niet mis te

verstane verklaringen. Eerder gaf verzoeker namelijk meermaals en op eenduidige en duidelijke wijze

aan dat de transactie weldegelijk op dit plein plaatsvond. Bovendien verklaarde hij dit gegeven door te

stellen dat de verkoper deze plek zou hebben gekozen (administratief dossier, notities van het tweede

persoonlijk onderhoud, p.11-12). Dat verzoeker van deze verklaringen heden en na te zijn

geconfronteerd met hun onaannemelijkheid tracht af te stappen, is aldus hoegenaamd niet ernstig en

doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaarde problemen en vrees.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Voorgaande twijfels trekken zich door bij uw opmerkelijke verklaringen omtrent de aanschaf van uw

tweede boek ‘Pendaar-é-Khoda’. U verklaart immers dat u het boek downloadde en vervolgens afprintte

in een ‘koffienet’ (CGVS 2 p. 12), hetgeen weinig ernstig is in het licht van de verboden activiteit die u

uitvoerde. Immers moet erop gewezen worden dat in de beschikbare informatie te lezen is dat de

Iraanse Cyberpolitie ‘FATA’, dewelke u welbekend is (CGVS 1 p. 7; CGVS 2 p. 5), websites met

religieuze en politieke inhoud die ingaan tegen het regime, actief blokkeren en tevens verdachte

internetactiviteiten monitoren. Dat u dan ook nog eens in een ‘koffienet’, een openbare plaats, zou gaan

afdrukken doet eens te meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.”

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

koffietent van zijn vriend was, doet namelijk op generlei wijze afbreuk aan het gegeven dat dit een

openbare plaats betrof. Dat verzoeker het tweede boek aldaar zou zijn gaan downloaden en afprinten

vanop verboden sites, dit bovendien in weerwil van de voormelde informatie en verklaringen, is, ook

indien hij daarvoor bepaalde software zou hebben gebruikt, niet geloofwaardig.

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Het door u omschreven roekeloos gedrag zet zich verder wanneer u verklaart dat u de boeken bijhield

in uw wagen, die tevens fungeerde als taxi (CGVS 2 p. 13; Vragenlijst CGVS, vraag 5). Dat u dan ook
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nog eens verklaart dat u ze daar bijhield om te lezen wanneer u tijd had (CGVS 2 p. 13), en u verklaart

niet verwacht te hebben dat de politie te weten zou komen dat de boeken in uw auto lagen (CGVS 2 p.

13), is weinig ernstig. Dat u die boekjes ook in uw afwezigheid in uw wagen zou laten liggen in plaats

van ze veilig bij u te houden, schetst wederom roekeloos gedrag dat niet in overeenstemming te

brengen is met dat van iemand die verboden boeken in zijn bezit heeft. Dat u dan ook nog eens

verklaart dat u, indien u zou tegengehouden worden, zou kunnen verklaren dat de boeken van een

passagier waren en eigenlijk niet stilgestaan zou hebben of u zou wegkomen met zulk argument (CGVS

2 p. 13), gaat voorbij aan wat ernstig is. Temeer omdat u net omwille van de vondst van diezelfde

verboden boekjes, verklaart Iran verlaten te hebben en goed wist dat het bezit van zulke documenten

kan leiden tot een executie (CGVS 2 p. 11, 15).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één

concreet en dienstig argument aan. Derhalve blijven deze motieven onverminderd gelden.

Gelet op hetgeen voorafgaat, wordt in de bestreden beslissing op gerechtvaardigde wijze

geconcludeerd:

“Het mag u dan ook niet verbazen dat het geheel van bovenstaand omschreven gedrag de

geloofwaardigheid van uw verklaringen dat u zich in atheïstische literatuur verdiepte en dat deze boeken

de hoofdreden vormden van uw verzoek sterk in het gedrang brengt.”

Het voorgaande geldt nog des te meer nu verzoeker eveneens een kennelijk gebrek aan kennis

tentoonspreidde omtrent het eerste verboden boek dat hij beweert te hebben gelezen en bestudeerd. In

dit kader, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“U kan evenmin overtuigen met uw kennis over de verboden boeken waarvoor u uw land van herkomst

hebt moeten verlaten. Zo mag het verbazen dat u verklaart dat de schrijver van ‘Ensaan Khoda Ra

Afaried’ onbekend is (CGVS 2 p. 11). Op de door u aangehaalde website van verboden boeken (CGVS

2 p. 12) wordt het werk nochtans gepresenteerd als geschreven door Dr. Shojauddin Shafa. Dat u dan

geen schrijver op het boek zou kunnen plakken, is hoogst opmerkelijk voor iemand die twee jaar lang in

het boek las (CGVS 2 p. 13). Het valt overigens op dat u niet kan plaatsen op welke manier u dit boek

leerde kennen. U verklaart er iets over gelezen te hebben in een artikel (CGVS 2 p. 13) maar kan verder

niet meer informatie verschaffen omdat u soms wel tien artikels per dag las (CGVS 2 p. 13).

Voorgaande verklaring is echter merkwaardig daar u verklaart dat u maar weinig tijd had om

bovenstaand boek te lezen en slechts een tiental pagina’s per week kon verslinden, waardoor het twee

jaar duurde vooraleer u alle 600 pagina’s had gelezen (CGVS 2 p. 12, 13). Wat er ook van zij, u kan

evenmin overtuigen met een deugdelijke kennis van het boek. Zo blijft u maar geheel op de vlakte

wanneer u gevraagd wordt wat u leerde uit het boek (CGVS 2 p. 12). U kan weliswaar de inhoudstafel

overlopen en met algemeenheden de boodschap van de auteur schetsen maar slaagt er niet enige

diepere kennis weer te geven (CGVS 2 p. 12). Dat het een lang boek is (CGVS 2 p. 12), doet geen

afbreuk aan het gegeven dat u in staat zou moeten zijn om meer over het boek te kunnen te vertellen,

temeer omdat het een zodanig grote impact op uw leven had, dat u uw land van herkomst bent moeten

ontvluchten. Dat u hier niet in slaagt, doet dan ook sterk betwijfelen dat u het boek daadwerkelijk

gelezen heeft. Gelet op uw these dat u te weten wilde komen waarom mensen een god creëerde en het

gegeven dat u een verboden boek aanschafte, valt het overigens niet te begrijpen dat u het stuk over

godsdienst in China en Japan zou overslagen omdat het u niet zou boeien en u vooral meer over de

islam te weten wilde komen (CGVS 2 p. 12) valt moeilijk te rijmen met uw initiële intentie om het

verboden boek te pakken te krijgen.”

Verzoeker slaagt er geenszins in om afbreuk te doen aan deze motieven. Waar hij twijfel tracht te

zaaien over wie het voormelde boek zou hebben geschreven, dient te worden vastgesteld dat zijn

betoog dienaangaande niet overtuigt. Gezien voormeld persoon als de auteur wordt genoemd op de

door verzoeker zelf aangehaalde website van verboden boeken, kon vooreerst weldegelijk worden

verwacht dat verzoeker diens naam, al was het maar als vermoedelijke auteur, zou hebben genoemd.

Door op algemene wijze te herhalen dat hij op de hoogte kwam over dit boek via een artikel, doet

verzoeker verder op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, pertinente en terechte vaststellingen

dienaangaande. Uit deze vaststellingen blijkt genoegzaam dat verzoeker niet op een gedegen wijze kon

aangeven of plaatsen hoe hij het boek leerde kennen.

Bovendien biedt verzoeker met het tijdsverloop sedert het lezen van het boek geen dienstige verklaring

voor zijn bijzonder oppervlakkige en lacunaire kennis omtrent de inhoud van dit boek en omtrent

hetgeen hij van dit boek leerde. Gezien hij het bewuste en grote risico zou hebben genomen om dit

boek te bemachtigen, hierin jarenlang zou hebben gelezen, dit boek zou hebben bestudeerd en hierover

notities zou hebben gemaakt en in acht genomen dat dit boek een bepalende impact zou hebben gehad

op zijn verdere leven, mocht van hem weldegelijk worden verwacht dat hij, ook enige tijd later, nog een

(veel) meer gedegen kennis zou vertonen omtrent de inhoud van dit boek en dat hij zou kunnen
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aangeven wat hij uit dit boek leerde. Dat hij hierover desalniettemin niet meer bleek te kunnen vertellen,

laat dan ook niet toe om enig geloof te hechten aan de bewering dat hij dit zou hebben gelezen.

Ook aangaande het tweede verboden boek dat hij beweerde te hebben bemachtigd en gelezen,

vertoonde verzoeker bovendien een kennelijk en verregaand gebrek aan kennis. Dienaangaande wordt

in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Ook met betrekking tot uw tweede boek, ‘Pendare Khoda’ van Richard Dawkins, kan u geen diepe

kennis tentoonstellen. U verklaart dat het boek van Dawkins ingaat op het gegeven dat wanneer een

individu hallucineert, hij een gek genoemd wordt maar wanneer een groep mensen hallucineren, zij

gelovigen genoemd worden (CGVS 2 p. 13). Later voegt u ook toe dat er in het boek afgeraden wordt

om kinderen een godsdienst mee te geven en dat de schrijver tracht om de redenen waarmee gelovigen

het bestaan van god bewijzen te ontkrachten (CGVS 2 p.14). Voorgaande kan weinig overtuigen. De

korte samenvatting van het boek, dewelke vlot te consulteren is, geeft zelfs meer details weer over het

boek. Zo blijkt dat Dawkins geen spaan heel laat van de belangrijkste argumenten van religie,

bekritiseert hij de godsidee in al zijn vormen en doorheen de tijden, toont hij de onwaarschijnlijkheid van

een bovennatuurlijk wezen aan, en gaat hij dieper in op de redenen waarom religie oorlog voedt,

onverdraagzaamheid in de hand werkt en aanzet tot kindermishandeling. Van iemand die dermate

geïnteresseerd is in het onderwerp dat hij het risico neemt om bovengenoemd in Iran verboden boek tot

zich te nemen, mag een grondige, inhoudelijke kennis verwacht worden.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één

concreet en dienstig argument aan. Gezien hij het ernstige risico zou hebben genomen om ook dit boek

te bemachtigen en hierin beweerde te hebben gelezen en in acht genomen dat ook dit boek een

ingrijpende invloed zou hebben gehad op zijn verdere leven, mocht van verzoeker, dit in tegenstelling

met wat hij laat uitschijnen, weldegelijk worden verwacht dat hij, ook heden nog, een (veel) meer

uitgesproken kennis zou vertonen omtrent de inhoud van dit boek. Dat hij hierover desalniettemin niet

meer bleek te kunnen vertellen, laat dan ook niet toe om enig geloof te hechten aan de bewering dat hij

dit tweede boek zou hebben gelezen.

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing met reden geconcludeerd:

“Dat u er niet in slaagt om voldoende kennis van uw twee verboden boeken tentoon te stellen, doet dan

ook zeer sterk twijfelen aan uw these dat u de boeken in uw bezit had laat staan erin gelezen zou

hebben. Voorgaande vaststellingen doen niet alleen het geloof in uw vluchtmotieven maar ook in uw

levensbeschouwelijke opvattingen verder afbrokkelen.”

Verzoeker laat de bestreden beslissing daarenboven geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Ook de gebeurtenis die aan de basis lag van de politie interventie die geleid heeft tot de ontdekking van

uw boekjes kan niet overtuigen. Zo moeten er sterke twijfels geplaatst worden bij uw bewering dat uw

broer B. (…) de ruiten van uw auto vernielde omdat hij vermoedde dat u seksuele betrekkingen met zijn

echtgenote had (CGVS 2 p. 14). Het valt immers niet te verklaren waarom uw broer, ook wanneer hij

wantrouwig is, op zulke wijze tekeer zou gaan. Met zijn actie stelt hij net zijn familiale problemen tentoon

in het openbaar, hetgeen binnen de Iraanse cultuur toch opmerkelijk is. Zelf kan u ook geen verklaring

bieden voor dit hoogst opmerkelijk gedrag (CGVS 2 p. 14, 15).”

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd overeind.

Het voorgaande klemt nog des te meer nu in de bestreden beslissing met recht wordt gemotiveerd:

“Het is tevens merkwaardig dat u niet zou weten welke ordedienst er juist langs is langsgekomen

(CGVS 2 p. 11). Dat u alles vernam van uw zus omdat u er zelf niet bij was, doet geen afbreuk aan het

gegeven dat er van u, iemand die zelf bij de ordediensten gewerkt heeft, verwacht kan worden dat hij

zich deugdelijk zou informeren over welke dienst zich juist ontfermde over uw wagen, hoe ze te werk

gingen en hoe ze de zaak juist opvolgden (CGVS 2 p. 11, 15). Dat u dat niet weet, doet eens te meer

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verhaal. Ook met betrekking tot mogelijke klachten of officiële

stappen die werden ondernomen tegen uw persoon blijkt u niet geïnteresseerd tijdens uw tweede

onderhoud. Zo verklaart u dat er twee klachten tegen u lopen, eentje door uw broer en eentje door de

politie of rechtbank (CGVS 2 p. 3). Wat de stand van zaken is weet u niet (CGVS 2 p. 3). U informeerde

zich zelfs niet (CGVS 2 p. 3). U weet zelfs niet of de klacht van uw broer nog steeds lopende is en of u

veroordeeld werd (CGVS 2 p. 9), hetgeen toch verwacht mag worden van iemand die verklaart bij zijn

terugkeer geëxecuteerd te worden. Dat u slechts contact hebt met uw zus, neemt niet weg dat u zich

deugdelijk zou informeren indien u daadwerkelijk het risico op een executie in Iran zou lopen. Temeer

omdat u zelf verklaart een neef te hebben die bij de politie (Entezami) van Ardabil, de stad van uw broer.

Overigens blijkt uit uw verklaringen dat u niet eens een klacht gezien hebt (CGVS 2 p. 10). Dat u niet
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zou weten dat juridische dossiers online opgevolgd kunnen worden (CGVS 2 p. 10) en niets kent van

het politie of justitie systeem in Iran is wederom niet ernstig, gelet op uw verleden bij de ordediensten en

het gegeven dat er van een verzoeker verwacht mag worden dat hij alle stukken dat zijn vluchtrelaas

staven, spontaan aanreikt aan de autoriteiten waarbij hij bescherming vraagt. Dat u dat tot op heden,

ondanks het gegeven dat u gewezen werd op de mogelijkheden, nog steeds geen juridische

documenten heeft aangereikt, doet uw geloofwaardigheid geen goed. Het mag tenslotte verbazen dat u

doorheen uw verklaringen inconsistent bent over de opvolging van uw zaak. Zo verklaart u bij de DVZ

dat dat uw broer een klacht indiende en er een dossier werd geopend (Vragenlijst CGVS, vraag 5).

Tijdens uw eerste onderhoud verklaart u dat de rechtbank de zaak heeft aangenomen (CGVS 1 p. 3). In

uw tweede onderhoud verklaart u dan weer dat er geen rechtszaak geweest is (CGVS 2 p. 3). Tijdens

uw tweede onderhoud spreekt u ook over twee klachten (CGVS 2 p. 3), daar waar u bij de DVZ en

tijdens uw eerste onderhoud slechts spreekt over één klacht (Vragenlijst CGVS, vraag 5; CGVS 1 p. 3).

Dat u er niet in slaagt consistente verklaringen af te leggen met betrekking tot een klachten die u boven

het hoofd hangen, brengt uw geloofwaardigheid verder in het gedrang. Eenzelfde bemerking kan

gemaakt worden over de ondervragingen van uw vader. Zo maakt u geen enkele melding van een

ondervraging van uw vader tijdens uw interview bij de DVZ (Vragenlijst CGVS). Tijdens uw eerste

onderhoud verklaart u dan weer dat uw vader tweemaal naar het Ettala’at gebracht werd (CGVS 1 p. 3).

Daar waar u tijdens het eerste onderhoud nog verklaart dat hij door het Ettala’at werd meegenomen

(CGVS 1 p. 3), beperkt u zich in uw tweede onderhoud dan weer tot mannen in burger omdat u niet zou

weten door welke dienst hij werd meegenomen (CGVS 2 p. 9, 10). Van een verzoeker om internationale

bescherming kan er verwacht worden dat hij doorheen zijn verklaring een eenduidig beeld van zijn

problemen schetst. Deze gebeurtenissen vormen immers een manifeste afwijking op de alledaagsheid

en hadden een determinerende invloed op uw verdere leven, zodoende er verwacht mag worden dat het

in uw geheugen gegrift staat en bij machte moet zijn om hierover coherente verklaringen af te leggen.

Het door u verklaarde gedrag, uw desinteresse en de inconsistenties in uw verklaren nopen er dan ook

toe te besluiten dat er geen geloof gehecht kan worden aan de door u verklaarde problemen in Iran ten

gevolge van de ruzie met uw broer, die aan de basis liggen van uw verzoek om internationale

bescherming.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Door boudweg aan

te geven dat van zijn neef niet mag worden verwacht dat deze informatie vrijgeeft, ontkracht verzoeker

de vaststellingen dienaangaande namelijk op generlei wijze. Dat zijn neef zelfs via informele weg niet de

minste informatie zou kunnen of willen verstrekken, is gelet op het belang van deze informatie voor

verzoeker immers niet aannemelijk.

Dat de toegang tot online dossiers enkel op het Iraanse grondgebied mogelijk zou zijn, betreft voorts

een blote, niet-gestaafde en ongefundeerde bewering die door verzoeker op generlei wijze wordt

aangetoond of aannemelijk gemaakt. Bovendien kan worden opgemerkt dat zijn zus in Iran vertoeft en

dat hij met deze zus in contact staat. Aldus kon zij zich met verzoekers gegevens op de hoogte stellen

van eventuele juridische dossiers jegens verzoeker. Hoe dan ook verklaart verzoeker met zijn

voormelde bewering niet waarom hij, dit in weerwil van zijn vermeende problemen, van de mogelijkheid

om juridische dossiers online op te volgen zelfs niet op de hoogte bleek te zijn.

Voor het overige laat verzoeker de voormelde motieven inzake zijn kennelijke onwetendheid, frappant

inconsistente en incoherente verklaringen en verregaande gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden

problemen en situatie volledig onverlet. Deze motieven vinden stuk voor stuk steun in het dossier, zijn

pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze volledig onverlet laat, onverminderd gehandhaafd.

Betreffende de verbranding door verzoeker van een Koran en verzoekers vermeende atheïstische

levensbeschouwing, wordt in de bestreden beslissing op grond van de stukken van het dossier verder

geheel terecht gesteld:

“Ook uw gedrag m.b.t. uw verbranding van een Koran kan niet overtuigen. Zo mag het u niet verbazen

dat de door u aangehaalde motieven om dit te doen en vervolgens te delen op het internet, namelijk uw

repatriëring uit Griekenland vermijden (CGVS 2 p. 5, 6), opportunistisch van aard zijn. Dat u uw

atheïstisme aan de Griekse overheid wilde bewijzen met deze actie en u het ziet als een vragen naar

vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid (CGVS 2 p. 5, 6; CGVS 1 p.6-7), is niet ernstig. Het

verbranden van boeken komt in wezen neer op de censuur en valt dan ook in geen geval te rijmen met

een vrije meningsuiting noch met vrijheid van religie (CGVS 2 p. 5, 6). Uw actie zet dan ook ernstige

vraagtekens bij uw algehele vluchtmotieven daar u net ten gevolge van censuur Iran had moeten

verlaten. Uw these dat de wetten in Iran bepaald worden door de Koran (CGVS 2 p. 6) gaat geheel

voorbij aan het gegeven dat de Islamitische leiders in Iran, de Koran misbruiken om hun beleid te

rechtvaardigen. Van iemand die veel leest en naarstig op zoek gaat naar informatie, mag dan ook

verwacht worden dat hij met een meer genuanceerde these zou komen. Temeer omdat u verklaart de

Koran gelezen te hebben (CGVS 2 p. 17) . Dat u niet aan andere moslims dacht en de Koran in uw
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ogen gewoon een boek is (CGVS 2 p. 6), is weinig ernstig. U kan overigens niet overtuigen dat u

daadwerkelijk een atheïst bent. Uw kennis beperkt zich immers ook nu weer tot oppervlakkige

uitspraken. Zo beperkt u slechts tot het gegeven dat atheïsten niet in het bestaan van God geloven

maar komt u niet verder wanneer het gaat over de denkwijze, de verschillen met andere ideologieën of

de verschillende stromingen van het atheïsme (CGVS 2 p. 6, 7, 16, 17, 18). Voorgaande mag echter wel

van u verwacht worden daar er van iemand die zijn geloof de rug toekeerde en zich verdiepte in de

atheïstische opvattingen op aannemelijke wijze moet kunnen uitleggen waarom hij dat deed en waarom

hij zich aansloot bij een nieuwe levensbeschouwing, hetgeen atheïsme evenwel is. Aan de oprechte

bekering tot een nieuwe levensbeschouwing gaat niet alleen een moeilijke fase van introspectie en

reflectie maar ook van studie vooraf. Dat u ondanks uw veelvuldig lezen, er niet in slaagt om op

afdoende wijze enige kennis van het atheïsme tentoon te stellen, doet dan ook sterk twijfelen dat u ook

daadwerkelijk deze levensbeschouwing aanhangt.

Uw ervaring bij de Iraanse ordediensten moet u ongetwijfeld geleerd hebben dat een actie zoals het

verbranden van een Koran niet zonder gevolgen blijft voor familieleden. Dat u slechts bezig was met uw

repatriëring (CGVS 1 p. 7; CGVS 2 p. 5), kan niet verklaren waarom u dit filmpje zou overmaken aan de

Fata politie met als gevolg dat uw vader zou worden meegenomen (CGVS 1 p. 3, 7; CGVS 2 p. 5, 6, 9,

10). Er dient overigens opgemerkt te worden dat hoewel u verklaart het filmpje overgemaakt te hebben

aan de Fata politie, u hiervoor geen enkel bewijs neerlegt. U verklaart nochtans dat u een screenshot

van uw rapportering maakte en het aan de asielinstanties in Griekenland gaf maar zou dit niet meer in

uw bezit hebben omdat u uw gsm terug naar fabrieksinstellingen zette (CGVS 1 p. 7; CGVS 2 p. 6).

Voorgaande valt echter niet te begrijpen daar van een verzoeker om internationale bescherming kan

verwacht worden dat hij omzichtig zou omspringen met een cruciaal element zoals voorgaande. Dat u

dit niet deed omdat vrienden u vertelden dat wanneer men informatie over Griekenland zou vinden, men

u terug kon sturen (CGVS 2 p. 5) is geen afdoende uitleg. Noch neemt dit weg dat u van zulke cruciale

elementen een digitale kopie zou bijhouden, eventueel online. U verklaarde immers tijdens uw eerste

onderhoud dat u het ook naar de BBC en Deutsche Welle stuurde (CGVS 1 p. 7). Toch legt u ook

hiervan geen enkel bewijs voor. Ook de YouTube link die u voorlegt kan niet overtuigen. Zulke links

kunnen immers gepubliceerd worden met een beperkte zichtbaarheid zodoende u zelf kan bepalen aan

wie u het stuurt en het niet noodzakelijk een openbaar te consulteren filmpje is. Wat er ook van zij, dient

er op gewezen te worden dat de video bijna drie jaar later maar over een zeer beperkt aantal weergaven

beschikt, geen enkele commentaar bevat, en kan uw kanaal, dat niet op uw naam staat, met slechts één

video niet meteen als een bron van virale video’s gezien worden. U geeft immers zelf ook aan dat u de

video slechts publiceerde met het oog op het vermijden van uw repatriëring uit Griekenland. Door deze

louter opportunistische insteek toont u aan dat u geen oprechte interesse heeft in het verkondigen van

uw mening. Bovendien kan er op uw niet-overtuigende verklaringen dat u de Fata politie op de hoogte

bracht waardoor uw vader meegenomen werd nergens uit opgemaakt worden dat de Iraanse

autoriteiten daadwerkelijk op de hoogte zouden zijn van uw actie, noch toont u het tegendeel aan.

Volledigheidshalve moet er nog verwezen worden naar de beschikbare informatie waaruit 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, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –,

lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. Het mag u

dan ook niet verrassen dat uit het geheel van voorgaande dient besloten te worden dat u het

aannemelijk gemaakt hebt, in Iran vervolgd te worden ten gevolge van uw Koranverbranding.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één

concreet en dienstig argument aan. Door eenvoudigweg en op algemene wijze te herhalen dat hij om

een deportatie naar Iran te voorkomen een Koran verbrandde en dat hij de beelden hiervan op zijn

YouTube-kanaal zette en door te wijzen op de straffen op het verbanden van een Koran in Iran, doet

verzoeker immers op generlei wijze afbreuk aan de veelheid aan voormelde, concrete vaststellingen

dienaangaande. Deze vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden

door de Raad overgenomen.

Met betrekking tot verzoekers deelname aan een manifestatie in Brussel, dit meer dan twee jaar

geleden, wordt in de bestreden beslissing verder met recht gemotiveerd:

“Tenslotte dient er nog gewezen te worden op uw aanwezigheid bij een manifestatie te Brussel op 17

december 2019. Zo is het opmerkelijk dat u vier dagen na uw verzoek om internationale bescherming

een nood voelde om te gaan protesteren tegen het Iraanse regime (CGVS 2 p. 7). Dat u uzelf tijdens

deze manifestatie van Iraanse monarchisten (zoals blijkt uit de vlag die zij bij zich hebben) uitvoerig in

beeld tracht te brengen doet sterk twijfelen aan de ware toedracht van uw aanwezigheid. Voorgaande

wordt dan ook versterkt door uw verklaringen aangaande uw filmpje van uw Koranverbranding. Het is
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overigens opmerkelijk dat u het noodzakelijk zou vinden om te gaan protesteren omdat het regime uw

landgenoten doodschieten (CGVS 2 p. 7), terwijl u uw eigen familie wederom in gevaar zou brengen

met acties waarvoor uw familie reeds gewaarschuwd werd (CGVS 2 p. 5, 10). Dat de demonstratie

georganiseerd zou zijn door de Iraanse Mojahedin en de Iraanse autoriteiten u daardoor als een terrorist

zouden kunnen beschouwen (CGVS 2 p. 17), kan evenmin overtuigen. Er moet herhaald worden 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. Bovendien betreft het hier slechts één betoging en bieden

de foto’s en video’s eveneens slechts een verslag van een eenmalig engagement waarbij u deel

uitmaakt van een groter geheel van betogers. Louter uit uw deelname aan deze protestactie kan niet

opgemaakt worden dat de Iraanse autoriteiten van uw aanwezigheid op de hoogte zouden zijn, laat

staan dat u omwille van een verondersteld ernstig politiek engagement geviseerd zou worden door de

Iraanse autoriteiten bij een eventuele terugkeer, noch reikt u hiervan enig bewijs aan.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. De Raad treedt

verweerder in deze motieven aldus bij en is van oordeel dat verzoekers eenmalige deelname, dit kort na

zijn aankomst in België en meer dan twee jaar geleden, aan een demonstratie tegen het Iraanse regime,

een apert opportunistisch karakter vertoont. Verzoeker toont daarenboven op generlei wijze aan dat de

Iraanse autoriteiten van deze deelname, als gewone betoger, op de hoogte zouden zijn. Hij reikt immers

niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zulks zou kunnen worden afgeleid. Evenmin haalt hij

enig feit of probleem of enige persoonlijke indicatie aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij ten

gevolge hiervan zou (riskeren te) worden geviseerd of vervolgd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker in het geheel niet aantoont of

aannemelijk maakt dat hij in de negatieve aandacht zou staan van en zou riskeren te worden geviseerd

of vervolgd door de autoriteiten in zijn land van herkomst.

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

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

redenen, die door verzoeker overigens niet op concrete en dienstige wijze worden weerlegd of betwist,

geen afbreuk doen aan het voorgaande. Deze redenen worden, gezien verzoeker deze niet concreet en

dienstig aanvecht of betwist, door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“U heeft bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de door u neergelegde documenten.

De kopieën van uw schooldocumenten houden slechts verband met uw studies maar kunnen verder de

door u verklaarde problemen niet staven. Bovendien betreft het slechts kopieën waarvan de echtheid

niet kan nagegaan worden.

De kopie van uw shenasnameh, de screenshot van een mail van Bpost, het filmpje waarop u een Koran

verbrandde, de foto’s en video’s van uw manifestatie in Brussel en de flyer van een protest in Brussel

werden reeds besproken. Hierbij kan bijkomend benadrukt worden dat stukken slechts het vermogen

hebben om geloofwaardige verklaringen kracht bij te zetten, quod non in casu. De filmpjes van de

identiteitsdocumenten van uw moeder en vader hebben betrekking op hun persoonlijke identiteit. Zij

kunnen evenwel uw problemen in Iran niet staven. De link naar een nieuwsartikel kon niet geopend

worden.

De link naar uw telegramgroepje geeft een groepje weer met slechts twee leden. Er kan evenwel niet uit

opgemaakt worden dat u een van deze leden bent, noch kan er enige activiteit in het groepje worden

opgemerkt.”

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat verzoeker de bestreden beslissing geheel

ongemoeid laat waar terecht gemotiveerd wordt:

“Uw eerste onderhoud op het CGVS van 11 september 2020 werd op uw vraag stopgezet omdat u

vreesde dat bepaalde zaken verloren zouden gaan in de vertaling van het Farsi naar het Engels en

vervolgens naar het Nederlands. De notities van dit onderhoud werden u op 22 september 2020

overgemaakt. U formuleerde evenwel geen opmerkingen over de inhoud van deze notities. Bij aanvang

van uw tweede onderhoud op het CGVS, op 22 oktober 2020, werd u alsnog de kans geboden op

opmerkingen over uw eerste onderhoud te formuleren, hetgeen u ook deed (CGVS 2 p. 2, 9). Er werd

bijgevolg rekening gehouden met uw opmerkingen in deze beslissing. Geen van uw opmerkingen

kunnen bovenstaande appreciatie echter ombuigen.”

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

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

dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

zijner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

3.5. De Raad ziet gelet op hetgeen voorafgaat geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend

tweeëntwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


