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nr. 208 634 van 3 september 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

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

Broustinlaan 88

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2018 heeft

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

29 januari 2018.

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 16 mei 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 augustus 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Gilaki afkomstig uit Bandar Anzali (Iran) en bent u in het

bezit van de Iraanse nationaliteit. Zo’n vijf à zes maanden voor uw vertrek uit Iran – u verliet Iran eind

1394 ((Iraanse kalender, komt overeen met februari 2015) – maakt u via uw vriend R. A. (…) kennis met

een groepje dat bestond uit E. (…), J. (…), Q. (…), M. (…) en R. (…) zelf. Jullie spraken samen over

allerlei zaken, maar zo’n twee weken nadat u hen leerde kennen, werd u uitgenodigd bij R. (…) thuis en

daar werd een film opgezet over het leven van Jezus. Achteraf discussieerden jullie over deze film en

merkte u op dat E. (…) hier veel van kende. E. (…) bleek een christen te zijn die naar de kerk ging in

een park dat bekend stond onder de naam Abbas Abad en naar een Armeense kerk in Ghazian. Ook de
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andere personen binnen dat groepje waren reeds bekeerd tot het christendom en ook J. (…) en Q. (…)

gingen naar die kerk in dat park. U was op dat moment al afgekeerd van de islam en u werd

overrompeld na het zien van deze film. U raakte geïnteresseerd en hoe meer u er van af wist hoe meer

u zich aangetrokken voelde tot deze religie. Jullie spraken af bij iemand thuis of in het park van

Abbas Abad om over het christendom te spreken. U bekeerde zich niet in Iran omdat niet mogelijk was.

Op een gegeven ogenblik kreeg u een telefoontje van R. (…) die u vertelde dat u diende weg te blijven

van het park van Abbas Abad omdat E. (…), J. (…) en Q. (…) gearresteerd werden in datzelfde park. U

was geschrokken en vreesde dat ze ieder moment ook u zouden kunnen komen arresteren. U besloot

om naar uw vriend M. (…) te gaan waar u vierentwintig uur bleef. Hierna verbleef u enkele dagen in

huisjes van vrienden langs de moerassen. Op de vierde dag nadat R. (…) u gebeld had, nam u contact

op met uw moeder. Uw moeder vertelde u dat er twee onbekende mannen in de buurt waren geweest

die leken op agenten. Uw moeder hoorde deze twee mannen ook vragen stellen aan de buren. Toen u

dat hoorde, dacht u dat de Iraanse autoriteiten ook achter u zouden komen en dook u onder in het bos

Cheragh Postan. Uw oom langs moederkant overlegde met uw oom langs vaderskant. U diende uw oud

paspoort af te geven en na een tijdje kreeg u een nieuw paspoort dat zij voor u geregeld hadden. Na

drie maanden in dat bos ondergedoken geleefd te hebben, ging u een week voor uw vertrek uit Iran

naar de Franse ambassade in Teheran waar u vingerafdrukken diende af te staan voor een visum dat

geregeld werd door een smokkelaar. U keerde terug naar het bos en u werd na enkele dagen opgebeld

dat u kon vertrekken. U vertrok eind 1394 (februari 2015) legaal met het vliegtuig van Teheran naar

Frankrijk. U reisde dezelfde dag door naar België. U diende een asielaanvraag in op 27 juli 2016. Sinds

drie maanden woont u in België op zondag bijeenkomsten bij van de Getuigen van Jehova. U werd aan

hen voorgesteld door een aantal andere Iraniërs die in hetzelfde opvangcentrum verblijven als u. U

woont deze bijeenkomsten bij zowel in de nabijheid van uw opvangcentrum als in Courcelles omdat hier

één van de ouderlingen ook wat Farsi spreekt.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u volgende documenten neer: een kopie van de

eerste pagina van uw shenasnameh (geboorteboekje); een kopie van uw visum voor Frankrijk, geldig

van 20 februari 2016 tot 16 maart 2016 voor een verblijf van 10 dagen; drie originele brieven van uw

medegeloofsgenoten waarin uw karakter wordt omschreven en wordt gemeld dat u deelneemt aan

christelijke bijeenkomsten; een aantal foto’s van u met medegeloofsgenoten.

B. Motivering

Na nader onderzoek van uw verklaringen en alle elementen in uw administratieve dossier dient

vastgesteld te worden dat u noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan

toegekend worden.

U verklaarde dat u Iran heeft verlaten omdat vrienden waar u mee omging en die zich bekeerd hadden

tot het christendom gearresteerd werden en dat de Iraanse autoriteiten omwille hiervan ook op zoek

zouden zijn naar u.

Vooreerst dient er gewezen te worden op een tegenstrijdigheid tussen uw opeenvolgende verklaringen

aangaande uw paspoort. Op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u dat uw paspoort bij aankomst

in Frankrijk in beslag genomen werd door de smokkelaar (Verklaring DVZ, vraag 28). Tijdens uw gehoor

op het Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat uw paspoort –s amen met uw andere

identiteitsdocumenten - zich in een zak bevond die hier gestolen werd (CGVS, p. 7). Geconfronteerd

met deze tegenstrijdigheid, stelde u dit niet gezegd te hebben, maar ook op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaard te hebben dat uw tas gestolen werd (CGVS, p. 14). Het louter

ontkennen van uw eerste verklaringen doet geen afbreuk aan voornoemde duidelijke tegenstrijdigheid.

De repliek van uw advocaat dat op de Dienst Vreemdelingenzaken uw verklaringen niet werden

voorgelezen (CGVS, p.30) weet niet te overtuigen. Uit het administratief dossier blijkt immers dat u deze

verklaring na voorlezing ter goedkeuring hebt ondertekend. Uw tegenstrijdige verklaringen over uw

paspoort doen dan ook sterk vermoeden dat u uw paspoort achterhoudt, mogelijks omdat hierin

gegevens vermeld staan, zoals in – en uitreisstempels, die niet in overeenstemming te brengen zijn met

de inhoud van uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal. Dat u informatie over uw

reisbewegingen wil achterhouden blijkt des te meer uit de vaststelling dat uw verklaringen omtrent uw

vertrek uit Iran geenszins te rijmen zijn met de informatie aanwezig in uw dossier. U beweerde dat een

week nadat u uw vingerafdrukken had afgegeven aan de Franse ambassade, u Iran legaal aan de hand

van uw paspoort voorzien van een Frans visum verliet (CGVS, p.13-14). U vloog naar Frankrijk vanwaar

u diezelfde dag nog naar België doorreisde (CGVS, p.12). Tijdens uw gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken d.d. 4 augustus 2016 stelde u toen één à anderhalve maand geleden in België te

zijn aangekomen – midden juni/begin juli 2016 met andere woorden (Verklaring DVZ, vraag 37).

Informatie aangaande uw visumaanvraag geeft evenwel aan dat u uw visum vroeg op 11 januari 2016.

Die dag werden ook uw vingerafdrukken genomen. Op 24 januari 2016 werd uw visumaanvraag

goedgekeurd en verkreeg u uw visum voor de periode 20 februari 2016 – 16 maart 2016. Aangezien de

Franse luchthavenautoriteiten u Frankrijk binnenlieten, mag er redelijkerwijze vanuit gegaan worden dat
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u in die periode bent geland in Frankrijk. U heeft uw vertrek uit Iran aldus vroeger gepland dan wat u laat

uitschijnen en u begeeft zich al langer op Europees grondgebied dan wat u verklaart. De

geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw vertrek uit Iran en bijgevolg de algemene

geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt aldus ernstig ondermijnd.

Verder dient gewezen te worden op enkele merkwaardigheden die uw geloofwaardigheid verder volledig

aantasten. U verklaarde dat u in contact kwam met het christendom in Iran nadat uw vriend R. (…) u

had voorgesteld aan E. (…). E. (…) wist veel van het christendom en ging naar een kerk in dat Abbas

Abad park – een vrij grote waar ook een kerkhof aan verbonden was -, alsook naar een Armeense kerk

in Ghazian (CGVS, p. 15-16). Gelet op het openlijke karakter van E. (…) zijn kerkbezoek, dat volgens

informatie beschikbaar op het Commissariaatgeneraal enkel wordt toegestaan aan personen die als

christen geboren zijn, is het bevreemdend dat u niet wist of E. (…) als christen geboren werd of zich

later bekeerde noch tot welke stroming hij behoorde. U stelde E. (…) dit nooit gevraagd te hebben

omdat u hem pas had leren kennen en omdat hij voorzichtig was (CGVS, p. 15-16). Gelet op uw

bewering dat u meerdere discussies/gesprekken over geloof heeft gevoerd met uw vrienden en dat hoe

meer u wist over de religie, hoe meer u ertoe was aangetrokken, overtuigt deze verklaring niet. U stelde

ook geregeld bijeen te komen met uw vrienden in dat Abbas Abad park waar jullie dan over het

christendom spraken. U deed dit evenwel op fluistertoon (CGVS, p. 18). In het licht van het harde

optreden van de Iraanse autoriteiten tegen christelijke bekeerlingen, is het evenwel ongeloofwaardig dat

jullie deze zaken – zelfs op fluistertoon – bespraken op een openbare plek. Verder stelde u twee

maanden voor uw vertrek uit Iran opgebeld te zijn door R. (…) die u vertelde dat E. (…), Q. (…) en J.

(…) gearresteerd waren in dat park en dat u daar diende weg te blijven. U was geschrokken en dacht

dat ze ieder moment ook bij u konden zijn. U verliet hierop uw woning en dook onder bij M. (…) (CGVS,

p. 18-19). Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat u onderdook bij een persoon die ook deel

uitmaakte van dezelfde groep als u die zich inliet met het christendom. Geconfronteerd met het feit dat

dit misschien niet zo’n logische plek zou zijn om te schuilen gezien M.’s (…) betrokkenheid bij

deze groep, antwoordde u dat niemand hem zou verdenken omdat hij zo onopvallend is en dat u slechts

vierentwintig uur bij hem bleef (CGVS, p. 19). Dergelijke uitleg verklaart geenszins het risico dat u nam

om bij een lotgenoot te gaan schuilen. U stelde immers dat u ook ieder moment gevat kon worden

(CGVS, p. 18). Verder is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de autoriteiten die u zoeken aldus

uw verklaringen, u niet hebben gezocht op uw eigen woonplaats (CGVS, p. 8). Vier dagen nadat u dat

telefoontje van R. (…) ontving en u onderdook bij vrienden, contacteerde uw moeder u die u

informeerde dat er twee onbekende mannen, die op agenten leken, allerlei vragen aan jullie buren

stelden. Toen u dat hoorde dacht u dat ze ook achter u kwamen en dook u drie maanden onder in een

bos (CGVS, p. 19-20). U verliet Iran na deze drie maanden met een paspoort op uw naam – u ging er

van uit dat dit een echt paspoort was – via de luchthaven van Teheran (Iran) (CGVS, p. 9). Het is

evenwel geenszins geloofwaardig dat u, die vreest gezocht te worden door de Iraanse autoriteiten, Iran

op zulke wijze durft/kan verlaten. Geconfronteerd met deze bedenking, repliceerde u dat de smokkelaar

zei dat indien de Ettelaat (Inlichtingendienst) niet aan de deur was geweest, uw moeder niet benaderd

werd en er geen oproepingsbrief was – wat in uw geval niet zo was – ze u nog niks kunnen maken

(CGVS, p. 21). Deze verklaring overtuigt, gelet op uw bewering dat in Iran veel jongeren enkel op

verdenking worden terechtgesteld, dan ook niet (CGVS, p. 29).

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen doet besluiten dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw beweerde interesse in en uw betrokkenheid bij het christendom in Iran en de daaruit volgende

problemen ten gevolge van deze activiteiten.

Voorgaande vaststellingen zijn nefast voor uw algemene geloofwaardigheid waardoor er ook een

voorbehoud dient geplaatst te worden bij de geloofwaardigheid/oprechtheid van uw betrokkenheid bij de

Getuigen van Jehova in België. Er dient opgemerkt te worden dat u in eerste instantie tijdens uw gehoor

op het Commissariaat-generaal niet wist tot welke stroming u zich bekeerd had binnen het christendom.

U stelde niet zo goed op de hoogte zijn van de verschillende strekkingen (CGVS, p. 3). Het is pas in de

loop van het gehoor – na een pauze – dat u opeens weet dat u bent aangesloten bij de Getuigen van

Jehova (CGVS, p. 15). Gevraagd wat u aansprak in het christendom kwam u niet verder dan te stellen

dat u een aantal keer naar een film had gekeken en het u de waarheid leek te zijn. U gaf aan er nog niet

zo veel van te weten waardoor u niet kon ingaan op de inhoud ervan (CGVS, p. 21-22). Op de vraag

waarom u dan voor de Getuigen van Jehova had gekozen, antwoordde u dat u niet wist waar u terecht

kon en dat u door een persoon in het opvangcentrum waar u verblijft aan hen werd voorgesteld (CGVS,

p. 21-22). Dat u in deze context aanvankelijk zelf niet eens kan schetsen tot welke stroming of waarom u

zich bij hen heeft aangesloten – buiten een toevallige ontmoeting in het opvangcentrum – getuigt dan

ook van weinig oprechtheid.

Verder dient te worden vastgesteld dat u over een bijzonder beperkte kennis beschikt wat betreft de

gemeenschap van de Getuigen van Jehova waarvan u deel uitmaakt. Zo diende u een aantal brieven in

van uw geloofsgenoten, waarvan er twee werden ondertekend door C. Z. (…) en C. N. (…), waarin zij
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onder meer uw karakter omschreven. Gevraagd wie dit waren, gaf u aan deze personen misschien te

kennen of als u hen ziet (CGVS, p. 10-11). U toonde verder ook enkele foto’s van u met andere

geloofsgenoten, maar u gaf opnieuw aan dat u hun namen niet kon onthouden – uitgezonderd de

ouderlingen T. (…) en P. (…) -, maar dat dit wel mensen waren met wie u omging in de gemeenschap

(CGVS, p. 10-11).

De geloofwaardigheid van uw bekering tot de Getuigen van Jehova wordt verder ondermijnd door uw

gebrekkige kennis betreffende deze christelijke stroming. Gevraagd naar de ontstaansgeschiedenis van

de Getuigen van Jehova, verwees u foutief naar het geboorteverhaal van Jezus dat u in een film had

gezien. Erop gewezen dat u naar de ontstaansgeschiedenis van de Getuigen van Jehova werd

gevraagd, stelde u dat u nog niet zover was en dat alles in het Frans plaatsvind (CGVS, p. 22). Er dient

echter op gewezen te worden dat u ook de bijeenkomsten van de Getuigen van Jehova bijwoont in

Courcelles waar één van de ouderlingen voor u naar het Farsi vertaalde (CGVS, p. 22-23). Verder wist u

niet hoe men de zaal noemt waar de bijeenkomsten van de Getuigen van Jehova doorgaan en kende u

de oprichter van de Getuigen van Jehova, Taze Russel niet. Noch wist u dat er geen verjaardagen

gevierd worden bij de Getuigen van Jehova. U wist tevens niet wat de doctrine van 1914 was noch wat

het Laatste Avondmaal inhield. U kende de naam van de publicatie van de Getuigen van Jehova niet,

hoewel u toegaf dat dit een rol speelde tijdens de bijeenkomsten. Ten slotte stelde u verkeerdelijk dat

god bij de Getuigen van Jehova de heilige geest of de hemelse vader wordt genoemd, terwijl dit Jehova

is, en stelde u verkeerdelijk dat Jezus werd gekruisigd, terwijl de Getuigen van Jehova dit afgoderij

vinden (CGVS, p. 25-27). U wierp voor het Commissariaat-generaal op dat u niet kan lezen of schrijven

en dat u nog maar drie maanden bij de Getuigen van Jehova was aangesloten (CGVS, p. 21, 26).

Dergelijke uitleg is evenwel onvoldoende als verklaringen voor de vaststelling dat u niet op de hoogte

bent van specifieke elementen die de kern uitmaken van de geloofsleer van de Getuigen van Jehova.

Redelijkerwijze kan er immers verondersteld worden dat een bekering tot een ander geloof een

fundamentele, weloverwogen en geïnformeerde, levensgebeurtenis is.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat er aan uw asielrelaas en aan

uw bekering tot het christendom in zijn geheel geen enkel geloof kan worden gehecht.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, is toegevoegd aan uw administratief

dossier.

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw

identiteit staat hier immers niet ter discussie.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 48/3 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht en van het

zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel haalt verzoekende partij de schending aan van de

materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een derde en laatste middel roept

verzoekende partij de schending in van artikel 3 EVRM juncto artikel 48/4, § 2, b) en c) van de

Vreemdelingenwet.

De Raad is van oordeel dat deze middelen ingevolge samenhang gezamenlijk behandeld dienen te

worden.

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, 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.

Dit onderdeel van de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.
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2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.4. Daar waar verzoekende partij aangaande de motivering betreffende haar paspoort betoogt dat zij

geenszins tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over haar paspoort en dat zij “geen belang heeft

om de waarheid te verbergen over zijn paspoort” en verder benadrukt dat haar paspoort werd gestolen,

wijst de Raad erop dat het louter ontkennen van de vastgestelde tegenstrijdigheid en het louter

verwijzen naar één van de tegenstrijdig bevonden versies de vastgestelde tegenstrijdigheid niet opheft.

2.2.5.1. Waar verwerende partij vaststelt dat verzoekende partij eerder naar Europa kwam dan dat zij

voorhoudt, oppert verzoekende partij “dat hij geen belang heeft om daarover te liegen”. Verzoekende

partij stelt dat zij in de loop van de procedure bijkomende documenten zal voorleggen om dit standpunt

van verwerende partij te weerleggen.

2.2.5.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij tot op heden geen concrete elementen

bijbrengt die de motivering in de bestreden beslissing dat, gelet op de vaststelling dat op 24 januari 2016

haar visumaanvraag werd goedgekeurd en zij een visum verkreeg voor de periode 20 februari 2016 - 16

maart 2016, verzoekende partij haar vertrek uit Iran vroeger heeft gepland dan wat zij laat uitschijnen en

zij zich al langer op Europees grondgebied begeeft dan wat zij verklaart, in een ander daglicht stellen.

Desbetreffende motivering blijft dan ook eveneens onverminderd overeind.

2.2.6.1. Waar verwerende partij het merkwaardig vindt dat verzoekende partij onderdook bij M., een

persoon die ook deel uitmaakte van dezelfde groep als haar die zich inliet met het christendom, duidt

verzoekende partij erop dat zij slechts 24 uur bij deze vriend verbleef en dat er dan ook niets vreemd is

aan deze situatie.

2.2.6.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in bovenstaande argumentatie slechts de door haar

op het Commissariaat-generaal verschafte uitleg herhaalt. Er dient echter op te worden gewezen dat

verwerende partij reeds heeft geoordeeld dat deze uitleg niet als een aannemelijke uitleg kan worden

aanvaard nu deze uitleg geenszins het risico verklaart dat zij nam door bij een lotgenoot te gaan

schuilen aangezien zij stelde dat zij ieder moment gevat kon worden. Het louter herhalen van dezelfde

uitleg, die volgens verzoekende partij wel degelijk plausibel is, biedt derhalve geen soelaas. Het komt

immers aan verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen, waar zij op voormelde wijze in gebreke blijft.

2.2.7. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift opmerkt dat “verweerster (stelt) dat het niet

geloofwaardig is dat iemand die problemen heeft met de autoriteiten Iran op illegale wijze verlaat”, wijst

de Raad erop dat in de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoekende partij Iran verlaten heeft

via de luchthaven van Teheran (Iran) met een paspoort op haar eigen naam. Het is allesbehalve

geloofwaardig dat verzoekende partij, die vreest gezocht te worden door de Iraanse autoriteiten, Iran op

zulke wijze durft en kan verlaten. Waar verzoekende partij nog opmerkt dat zij niet officieel gezocht

werd, bemerkt de Raad dat verzoekende partij geen enkele garantie had dat haar naam niet als geseind

stond opgegeven. Deze uitleg verklaart dan ook op geen enkele wijze het feit dat zij zulk een risico heeft

genomen door via de luchthaven met een paspoort op eigen naam Iran te verlaten. Dergelijk gedrag

staat haaks op de door haar voorgehouden vrees voor de Iraanse autoriteiten.
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2.2.8.1. Verder meent verzoekende partij dat ten onrechte geen geloof wordt gehecht aan haar bekering

tot de Getuigen van Jehova. Volgens verzoekende partij heeft verwerende partij nagelaten rekening te

houden met haar profiel als laaggeschoolde persoon. Verzoekende partij stelt dat zij “zeer traag van

verstand” is en dat dit ook bleek tijdens haar gehoor. Evenmin werd er rekening mee gehouden dat zij

geen andere talen spreekt en dat de mensen in de kerk waar zij naartoe gaat alleen Frans spreken. Nu

zij slechts drie maanden naar deze kerk gaat waar bovendien de mensen Frans spreken, kan van haar

geenszins verwacht worden dat zij een uitgebreide kennis zou hebben van het christendom.

2.2.8.2. De Raad bemerkt echter dat aangezien een bekering een weloverwogen en fundamentele

levensbeslissing is, van verzoekende partij redelijkerwijze verwacht mag worden dat zij een gedegen

kennis over het geloof tot hetwelke zij zich bekeerd heeft, in casu de Getuigen van Jehova, aan de dag

legt. Het is geenszins onredelijk om van verzoekende partij, die stelt dat zij sinds drie maanden in België

op zondag bijeenkomsten bijwoont van de Getuigen van Jehova, te verwachten dat zij op de hoogte zou

zijn van de ontstaansgeschiedenis van de Getuigen van Jehova, van hoe men de zaal noemt waar de

bijeenkomsten doorgaan, van de oprichter van de Getuigen van Jehova, van het feit dat er geen

verjaardagen gevierd worden bij de Getuigen van Jehova, van wat de doctrine van 1914 is, van wat het

Laatste Avondmaal inhoudt, van de naam van de publicatie van de Getuigen van Jehova en van het feit

dat bij de Getuigen van Jehova god ‘Jehova’ wordt genoemd, en niet de heilige geest of de hemelse

vader zoals verzoekende partij stelt. Dat verzoekende partij niet op de hoogte is van geen enkel van

deze elementen doet afbreuk aan de door haar voorgehouden bekering. Verder stelde verzoekende

partij nog verkeerdelijk dat Jezus werd gekruisigd, terwijl de Getuigen van Jehova dit afgoderij vinden.

De Raad duidt daarnaast nog op de vaststelling in de bestreden beslissing dat een voorbehoud dient

geplaatst te worden bij de geloofwaardigheid/oprechtheid van de betrokkenheid van verzoekende partij

bij de Getuigen van Jehova in België, aangezien zij in eerste instantie tijdens haar gehoor op het

Commissariaat-generaal niet wist tot welke stroming zij zich bekeerd had binnen het christendom, zij

evenmin kon schetsen waarom zij zich bij deze stroming heeft aangesloten en zij verder over een

bijzonder beperkte kennis beschikte wat betreft de gemeenschap van de Getuigen van Jehova waarvan

zij deel uitmaakt.

Waar verzoekende partij haar gebrekkige kennis wijt aan het gegeven dat zij laaggeschoold is, wijst de

Raad erop dat in de bestreden beslissing in dit verband reeds terecht wordt gemotiveerd dat deze uitleg

onvoldoende is als verklaring voor de vaststelling dat zij niet op de hoogte is van specifieke elementen

die de kern uitmaken van de geloofsleer van de Getuigen van Jehova nu redelijkerwijze kan worden

verondersteld dat een bekering tot een ander geloof een fundamentele, weloverwogen en

geïnformeerde levensgebeurtenis is.

Ook wat betreft de opmerking van verzoekende partij dat de mensen in de kerk waar zij naartoe gaat

alleen Frans spreken, wordt er in de bestreden beslissing reeds op gewezen dat verzoekende partij ook

de bijeenkomsten van de Getuigen van Jehova bijwoont in Courcelles waar één van de ouderlingen voor

haar naar het Farsi vertaalde.

2.2.9. Daar waar verzoekende partij nog benadrukt te vrezen door het regime vervolgd te worden

omwille van haar religieuze overtuiging en in dit verband verwijst naar een aantal rapporten aangaande

de mensenrechtensituatie in Iran, bemerkt de Raad dat uit het voorgaande is gebleken dat geen enkel

geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde bekering. De Raad wijst erop dat

de loutere verwijzing naar de algemene toestand in haar land van herkomst niet volstaat om aan te

tonen dat verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er

wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in

concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft desbetreffend in gebreke (RvS 9 juli 2003,

nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

2.2.10.1. Voorts voert verzoekende partij nog aan dat de activiteiten van Iraniërs in het buitenland in de

gaten worden gehouden door het Iraanse regime. Zij verwijst hiervoor naar het algemeen ambtsbericht

inzake Iran van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken van 2013. Zij meent dan ook bij een

terugkeer naar Iran te zullen worden vervolgd omwille van haar activiteiten in België.

2.2.10.2. De Raad bemerkt evenwel dat verzoekende partij op geen enkele wijze concretiseert hoe de

Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van haar activiteiten in België. Verder blijkt noch uit de

door verzoekende partij bijgebrachte informatie, noch uit de informatie in het administratief dossier (zie

administratief dossier, stuk 19, landeninformatie, deel 1), dat alle activiteiten van iedere Iraniër in het
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buitenland gemonitord worden door de Iraanse autoriteiten. Het zij benadrukt dat uit onderhavig arrest

blijkt dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij voorgehouden

problemen met de Iraanse autoriteiten en evenmin aan haar beweerde bekering.

2.2.11. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.12. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire

bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument

feitelijke grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst

van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.13. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 18 en 19),

en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 3

januari 2018 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming omstandig

uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Farsi en

bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale

bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen

met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222;

RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.14. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie september tweeduizend achttien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


