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nr. 232 619 van 14 februari 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op

12 december 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 8 november 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. MOSKOFIDIS en van

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissingen

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van L.B. (verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger uit Isfahan. In 1386 (Iraanse kalender, stemt

overeen met 2007/2008 in de Gregoriaanse kalender) richtte u met E.G. (…) en N.A. (…) een groep op

met het oog op het houden van discussies aangaande religie. U was gekant tegen de islam, de profeet

en de koran. Jullie konden elk mensen uitnodigen tot de discussies die jullie vaak koppelden aan

feestelijkheden die er – los van de discussies – aan vooraf gingen. Begin 1393 (2014) woonde u een

bijeenkomst van een twintigtal vrienden bij waarbij gesproken werd over geloof, toen de autoriteiten

binnen vielen. Jullie werden toen allemaal aangehouden en meegenomen naar het politiekantoor. U
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werd 1 nacht aangehouden. U werd ondervraagd en aangezien er geen belastende documenten,

alcohol of muziekinstrumenten waren gevonden, werden jullie na het ondertekenen van een

belofteverklaring vrijgelaten. U werd later datzelfde jaar nog eens aangehouden door de autoriteiten

toen u in gezelschap alcohol aan het nuttigen was. Ten gevolge van de alcohol, de

gevonden muziekinstrumenten en het houden van een illegale bijeenkomst werd u veroordeeld tot het

betalen van een boete. Nog in 1393 (2014/2015) werd u opnieuw gedurende twee nachten

aangehouden toen u op een bijeenkomst met een veertigtal aanwezigen was en over geloof sprak. Bij

de bijeenkomst dronken sommigen alcohol en waren er muziekinstrumenten aanwezig. U werd

veroordeeld tot het betalen van een boete. De aanwezigen die veel alcohol hadden gedronken kregen

tevens zweepslagen. Eind 1393/begin 1394 (2015) was u wederom aanwezig op een bijeenkomst waar

over geloof werd gesproken toen u terug voor twee dagen werd aangehouden. Aangezien er

niets belastend gevonden kon worden werd u vrijgelaten nadat uw vader zijn loonfiche als borg had

binnengebracht. U diende toen enkel een beloftebrief te ondertekenen. In 1394 (2015/2016) woonde u

terug een bijeenkomst bij waar alcohol werd gedronken en muziek werd gespeeld. Net als anderen werd

u veroordeeld tot een boete wegens het bijwonen van een illegale bijeenkomst, deelname aan een

nachtelijk feest en de consumptie van alcohol. Anderen kregen tevens zweepslagen. Zij die nog nooit

eerder gearresteerd waren geweest werden zonder meer vrijgelaten. Ten gevolge van uw problemen

verhuisde u de laatste acht maanden voor uw vertrek uit Iran meermaals. U en uw echtgenote huurden

toen steeds een andere woning. Begin 11.1394 (januari 2016) kwam u met uw groep buiten de stad in

een villa samen met een honderdtal gasten ter gelegenheid van een verjaardag van een vriendin.

De bedoeling was om tijdens/na de feestelijkheden opnieuw over religie te discussiëren. Hiervoor had u

uw laptop met islamkritische teksten meegenomen. Op een gegeven moment vielen de autoriteiten

binnen in de villa. U kon samen met uw vriend M. (…) en een drietal andere leden ontkomen. E. (…), N.

(…) en uw broer B. (…) werden net als de andere aanwezigen aangehouden door de autoriteiten.

Doordat de autoriteiten aanvankelijk met een kleine groep waren gekomen en de arrestatie enige tijd in

beslag nam, slaagde u er in tekstberichten naar uw broer te sturen. U gaf hem de opdracht bij

ondervragingen u als verantwoordelijke aan te duiden. U was er immers in geslaagd te ontkomen. U

vernam zo ook van uw broer dat uw laptop in beslag werd genomen. Door de inhoud van uw laptop

kwamen de autoriteiten op de hoogte van het bestaan van jullie discussiegroep. Na een week werd uw

broer op borg vrijgelaten. Uw broer, E. (…), N. (…) en enkele andere aanwezigen werden uiteindelijk

allen veroordeeld tot voorwaardelijke straffen van hooguit een jaar wegens het houden van een illegale

bijeenkomst tegen de Islamitische Republiek Iran en het nuttigen van alcohol. Nadat u van de villa

vluchtte ging u terug naar uw wagen die u verderop had geparkeerd en bracht u de nacht in uw wagen

door. De volgende ochtend werd u gebeld door uw echtgenote L.D. (…) (O.V. 8.692.676) die liet weten

dat de autoriteiten die ochtend thuis op zoek naar u waren binnengevallen. Bij de huiszoeking werden

een paar flessen alcohol gevonden. De autoriteiten zeiden uw echtgenote dat u zich zo snel mogelijk bij

de politie diende te melden. U sprak met uw echtgenote af elkaar te treffen in Shahinshar om te praten

over wat er gebeurd was. Uw echtgenote kwam samen met jullie zoon naar u toe. Jullie zagen elkaar

toen een uurtje. Ook de dagen daarop zagen jullie elkaar steeds op die manier. Een week na de inval in

de villa kwamen opnieuw twee agenten u thuis zoeken. Er werd gevraagd waar u was en u diende zich

bij de autoriteiten te melden. U verbleef sinds uw vlucht uit de villa afwisselend in uw wagen of bij een

vriend. Op 1.12.1394 (20 februari 2016) verliet u met uw gezin uiteindelijk Iran. U stak illegaal de

Iraans/ Turkse grens over en trof uw zoon en echtgenote die legaal het land hadden verlaten terug aan

in Istanbul. Vanuit Turkije slaagden jullie er na drie pogingen in om over zee het Griekse eiland Chios te

bereiken vanwaar jullie verder reisden naar Athene waar jullie een dertigtal maanden verbleven. U

kwam in Griekenland in aanraking met ‘De Kerk van God’ waardoor u en uw echtgenote zich tot het

protestantisme bekeerden en jullie zich lieten dopen op 27 februari 2017. U nam deel aan

bijeenkomsten en misvieringen in uw kerk en verspreidde met kerkgenoten de blijde boodschap onder

daklozen en andere behoeftigen. Uw verzoek om internationale bescherming werd in Griekenland

geweigerd en na dertig maanden besloot u met uw gezin verder te reizen. Jullie weken uit naar

België waar uw verzoek om internationale bescherming op 11 september 2018 werd geregistreerd. In

België ging u twee à drie keer naar de kerk. In het opvangcentrum waar u verblijft praat u met sommige

medebewoners over het geloof. Na uw vertrek uit Iran bezochten de Iraanse autoriteiten nog enkele

keren uw vader en grootvader om u te zoeken.

U bent in het bezit van volgende documenten: uw shenasnameh (geboorteboekje), uw rijbewijs,

uw doopcertificaat, twee aanhoudingsbevelen d.d. 20.11.1394 (9.2.2016) en 1.12.1394 (20.2.2016),

twee bevelen tot het annuleren van eerdere aanhoudingsbevelen d.d. 8.4.1393 (29.6.2014) en

14.8.1394 (5.11.2015), 5 oproepingsbrieven d.d. 25.1.1394 (14.4.2015), 12.4.1394 (3.7.2015), 9.5.1394

(31.7.2015), 7.6.1394 (29.8.2015) en 21.11.1394 (10.2.2016), om u bij de politie te melden, een Grieks

medisch attest waarmee u wil aantonen dat uw echtgenote in Griekenland werd geopereerd, een Grieks

attest van ‘International Teams’ waarmee u uw kerkelijke activiteiten wil aantonen, de
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weigeringsbeslissingen inzake jullie verzoeken om internationale bescherming in Griekenland, een

lokaal Grieks kerkbladje waar u op foto als deelnemer aan enkele activiteiten te zien bent, enkele foto’s

waarmee u de algemene problemen en levensomstandigheden in Griekenland wil aantonen, een bewijs

van borgstelling door uw grootvader, enkele foto’s (o.a. van uw doop) waarmee u uw betrokkenheid bij

een kerk in Griekenland wil aantonen.

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.

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

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

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

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

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

Allereerst wordt de geloofwaardigheid van uw directe vluchtaanleiding – de inval in de villa begin

11.1394 (januari 2016) – op fundamentele wijze ondermijnd door volgende vaststellingen. In het licht

van uw verklaringen voor 11.1394 (januari 2016) reeds vijf keer gearresteerd te zijn geweest in

1393/1394 (2014/2016) terwijl u op bijeenkomsten was waarbij gesproken werd over religie (CGVS II, p.

1-5) is het vooreerst weinig geloofwaardig dat u in 11.1394 (januari 2016) alsnog het risico nam om uw

laptop met daarop islamkritische teksten zonder meer mee te nemen. Geconfronteerd hiermee kwam u

niet verder dan te stellen dat u zeker was van de locatie en dat de locatie niet eenvoudig te vinden was

(CGVS II, p. 6-7). Gelet op uw veelvuldige arrestaties in het verleden, onder andere wanneer u op

bijeenkomsten was die - net zoals de bijeenkomst van 11.1394 (januari 2016) – plaats vonden buiten de

stad, weet uw repliek niet te overtuigen (CGVS II, p. 7). Rekening houdend met uw bewering dat de

autoriteiten u na uw vlucht uit de villa nog zochten (CGVS I, p. 14) is het vervolgens weinig

geloofwaardig dat uw echtgenote u, na de inval in de villa en de inval bij u thuis, zo goed als dagelijks

kwam opzoeken zonder enige voorzorgsmaatregel getroffen te hebben om te vermijden dat de

autoriteiten u niet via haar zouden opsporen (CGVS vrouw III, p. 4). Geconfronteerd met de risico’s die

uw echtgenote nam, kwam ze niet verder dan te stellen dat ze een wagen huurde voor het huis en u trof

op een plek die niet druk was (CGVS III, p.5). Dergelijke verklaring neemt evenwel niet weg dat uw

echtgenote een serieus risico nam, temeer daar ze u eerder had aangeraden niet naar huis te komen

aangezien het mogelijk was dat de woning in de gaten werd gehouden (CGVS I echtgenote, p. 10) en er

elk moment een kans was dat ze u zouden vatten (CGVS II echtgenote, p. 3).

U verklaarde vervolgens sinds uw vlucht uit de villa in 11.1394 (januari 2016) tot uw vertrek uit Iran

op 1.12.1394 (20 februari 2016) ondergedoken geleefd te hebben. U bracht uw tijd meestal in uw wagen

door en soms verbleef u bij een vriend (CGVS I, p. 14 en CGVS III, p. 5). Wanneer u gevraagd werd

naar eventuele veiligheidsmaatregelen die u in uw dagelijks leven had ingevoerd na uw vroegere

arrestaties en of u bijvoorbeeld eerder ooit was ondergedoken, gaf u aan dergelijke maatregelen nooit

eerder getroffen te hebben na uw vroegere arrestaties. U beweerde louter dat jullie gewoon voorzichtig

waren met wat er rond jullie gebeurde (CGVS III, p. 3-4). Op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde

u evenwel tijdens de laatste acht maanden voor uw vertrek steeds ondergedoken geleefd te hebben bij

andere mensen (CGVS-vragenlijst ingevuld bij DVZ, vraag 3.5). Hiermee geconfronteerd verklaarde u

plots dat u en uw vrouw gedurende acht maanden vaak van huis zijn veranderd omdat u geregeld

gearresteerd was geweest en omdat men wist dat u actief tegen het regime was. U betrok telkens

panden die u huurde. Gevraagd waarom u dergelijke verhuizen niet eerder had vermeld toen gepeild

werd naar eventuele voorzorgsmaatregelen die u had genomen na uw vroegere arrestaties, kwam u niet

verder dan te stellen dat u het was vergeten of dat u de vraag op dat moment niet had begrepen

(CGVS III, p. 6). Dergelijke verklaring weet, gelet op het geheel aan uw eerdere verklaringen, in alle

redelijkheid niet te overtuigen. U voegde aan het einde van uw derde persoonlijk onderhoud toe dat u

voor de Dienst Vreemdelingenzaken alles kort diende te vertellen. Dat u zich voor de Dienst

Vreemdelingenzaken dient te beperken tot de kernelementen van uw relaas betwist het CGVS niet. Dit

verklaart evenwel niet waarom uw opeenvolgende verklaringen onderling manifest tegenstrijdig zijn. U

opperde verder dat u misschien verkeerd begrepen bent geweest voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uw verklaringen werden er u nochtans voorgelezen waarna u deze voor akkoord ondertekende. Tot slot

stelde u dat het niet nodig was dat u zich voor de volle 100% verborgen hield in Iran. In dat geval is het

bijzonder opmerkelijk dat u in acht maanden tijd toch meermaals verhuisd bent (CGVS III, p. 7). Volledig
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in strijd met uw verklaringen beweert uw echtgenote trouwens dat jullie het laatste anderhalve jaar voor

jullie vertrek uit Iran slechts op twee adressen hebben gewoond (CGVS III echtgenote, p. 2-3).

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

directe vluchtaanleiding. De neergelegde arrestatiebevelen d.d. 20.11.1394 (9.2.2016) en 1.12.1394

(20.2.2016) en de oproepingsbrief d.d. 21.11.1394 (10.2.2016) wijzigen voorgaande conclusie niet.

Opdat aan documenten enige bewijswaarde toegekend kan worden moeten deze immers ondersteund

worden door coherente en geloofwaardige verklaringen. .

Wat betreft de arrestaties voorafgaand aan de inval in 11.1394 (januari 2016) – die u staaft aan de hand

van enkele oproepingsbrieven, aanhoudingsbevelen en bevelen tot vernietiging van een eerder

aanhoudingsbevel - dient opgemerkt te worden dat uit het geheel aan uw verklaringen blijkt dat deze

niet uw rechtstreekse vluchtaanleiding betreffen. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u enkel werd

veroordeeld wanneer er alcohol en muziekinstrumenten werden aangetroffen (CGVS II, p. 2-5). Het

bestaan van beperkingen inzake alcoholconsumptie en het gebruik van muziekinstrumenten volstaat op

zich niet om ten aanzien van u een vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade te weerhouden. De aangehaalde beperkingen zijn gebaseerd op islamitische normen en

waarden en betreffen algemene in de Islamitische Republiek Iran geldende rechtsregels. In dit verband

kan nog worden opgemerkt dat het recht op de eerbiediging van het privéleven niet absoluut is. Het

opleggen van beperkingen aan voornoemde rechten behoort tot de soevereine bevoegdheid van de

verscheidene nationale staten. De eerbiediging van het privéleven moet/kan in de verschillende staten

slechts worden uitgeoefend binnen welomschreven voorwaarden en/of binnen welbepaalde (wettelijke)

grenzen. Uit uw verklaringen blijkt trouwens dat u na een opsluiting van hooguit twee dagen - nadat u op

heterdaad was betrapt - vrij kwam en louter veroordeeld werd tot het betalen van een boete (CGVS II, p.

2-5).

Tot slot slaagt u er, niettegenstaande u gedoopt werd en u deze doop staaft aan de hand van uw

doopcertificaat en foto’s van de doop, geenszins in het Commissariaat-generaal ervan te overtuigen dat

u op oprechte gronden tot het protestantisme bent bekeerd. Het loutere feit dat u gedoopt werd, bewijst

niet dat u ook op oprechte gronden tot dit geloof bent bekeerd. Dit blijkt uit de vaststelling dat,

niettegenstaande uw bewering dat u sinds februari 2017 bekeerd bent en in Griekenland regelmatig

deelnam aan bijeenkomsten en misvieringen en de blijde boodschap verspreidde (wat u staaft met een

attest van een Griekse kerk; CGVS I, p. 5-6) uw kennis over kernelementen van uw nieuw aangenomen

geloof beneden alle peil is. Zo kon u niet correct duiden wat parabels zijn, stelde u verkeerdelijk dat de

bijbel het laatste boek is van het Nieuw Testament, kon u het laatste boek van het Oude Testament niet

benoemen, waren de brieven aan de Corinthiërs u onbekend en slaagde u er niet in ook maar één van

de tien geboden te noemen (CGVS I, p. 8-10). Gevraagd wie Jezus tot het kruis had veroordeeld komt u

niet verder dan te stellen dat het ten tijde van koning Herodes was. Pontius Pilatus herkende u

evenwel niet als dusdanig (CGVS I, p. 10). Tot slot gaf u een verkeerde weergave van het ‘onze vader’

(CGVS I, p. 10). Ook uw echtgenote gaf blijk van een bijzonder lacunaire kennis van haar sinds 2017

aangemeten geloof. Uw echtgenote kon dan wel uitleggen wat een parabel was, maar kon enkel ‘het

verhaal van de rijstslang’ opnoemen als een parabel, waarvan ze de boodschap niet kon toelichten

(CGVS I echtgenote, p. 5-6). Dergelijke parabel bestaat evenwel niet. De parabels van het verloren

muntstuk, van de rijke zot/dwaas en van de talenten kende ze bovendien niet (CGVS I echtgenote, p. 5-

6). Uw echtgenote kon geen toelichting geven bij de drie koningen, noch bij apostelen of Pontius Pilatus

(CGVS I echtgenote, p. 6). Gevraagd naar het eerste mirakel van Jezus, antwoordde uw echtgenote dat

hij het zicht aan een blinde gaf. Gepeild of dit effectief het eerste mirakel was, erkende ze evenwel het

niet te weten (CGVS I echtgenote, p. 7). Uw echtgenote stelde ook verkeerdelijk dat god de aarde in

drie dagen schiep en ze kon geen enkel van de 10 geboden concreet benoemen (CGVS I echtgenote,

p. 7).

Niet alleen is jullie kennis ondermaats, jullie hebben amper enige kerkelijke/geloofsactiviteiten gehad in

België. Bij uw eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 5 februari 2019 stelde u

dat uw laatste bezoek aan een kerk twee maanden geleden was (CGVS I, p. 7). Bij uw derde persoonlijk

onderhoud d.d. 9 oktober 2019 verklaarde u na het vorige persoonlijk onderhoud d.d. 21 maart 2019

geen kerken bezocht te hebben. Met uitzondering van enkele gesprekken met enkele bewoners in het

opvangcentrum oefenden jullie geen activiteiten uit met/voor uw geloof (CGVS III, p. 2-3 en CGVS III

echtgenote, p. 2). Gelet op de gebrekkige kennis van de bijbel die werd vastgesteld tijdens uw

persoonlijk onderhoud op 5 februari 2019, kunnen dergelijke gesprekken evenwel geenszins

weerhouden worden als enige bekeringsactiviteit. Het feit dat u documenten heeft neergelegd die uw

bekering staven (doopcertificaat, attest van ‘International Teams’ en foto’s van doopsel), wil niet

zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Indien een verzoeker geen

overtuigende verklaringen kan afleggen over zijn bekering tast dat de geloofwaardigheid/ oprechtheid

van de bekering aan. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende

verklaringen omtrent het proces van de bekering en de kennis van het nieuw gekozen geloof, wat u en
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uw echtgenote geenszins deden. Jullie hebben dan ook niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

(overtuigde) christenen te zijn, zich bij terugkeer naar Iran als christenen te zullen gedragen en/of er als

dusdanig te zullen worden gepercipieerd. Bijgevolg kan er niet vanuit gegaan worden dat jullie in Iran

problemen zouden kennen wegens een bekering tot het christendom. Uit niets blijkt ook dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zijn van jullie vroegere activiteiten uitgevoerd met een Griekse

kerkgemeenschap in Athene. Zo verscheen u vooreerst louter met een foto zonder dat uw naam

werd vermeld in een lokaal kerkkrantje. Uw echtgenote maakte nog gewag van mensen die in de kerk in

Athene foto’s trokken, maar zij kon geen enkele objectieve of concrete aanwijzing bieden waaruit kan

afgeleid worden dat deze mensen niets meer waren dan bijvoorbeeld toeristen (CGVS II echtgenote, p.

4).

Uw overige documenten wijzigen voorgaande vaststellingen niet. Uw identiteit, de operatie van uw

echtgenote in Griekenland, de levensomstandigheden in Griekenland en de Griekse

weigeringsbeslissing inzake uw verzoek om internationale bescherming worden op zich niet in twijfel

getrokken. Uit de ingediende borgstelling van uw grootvader voor uw broer kan geenszins afgeleid

worden dat u persoonlijk in geval van een terugkeer naar Iran een vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin of ernstige schade riskeert.

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.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van L.D. (verzoekster) als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger uit Isfahan. De laatste 5 à 6 maanden voor uw

vertrek uit Iran woonde u met uw echtgenoot L.B. (…) (O.V. 8.701.248 ) in Malekshar. Voordien

woonden jullie samen gedurende een jaar in Kane Isfahan. Uw echtgenoot richtte in 1386/1387 (Iraanse

kalender, stemt overeen met 2007/2009 in de Gregoriaanse kalender) samen met enkele vrienden een

groepering op die bijeenkomsten hield waarbij de islam en de koran werden bekritiseerd. Uw man is

sindsdien enkele keren door de autoriteiten gearresteerd wanneer hij met vrienden bijeenkwam.

Wanneer deze groepering in 11.1394 (januari 2016) samenkwam, vielen de autoriteiten binnen. Uw

echtgenoot wist te vluchten, maar zijn laptop met religiekritische informatie op werd in beslag genomen.

De volgende ochtend vielen de autoriteiten, in afwezigheid van uw echtgenoot, jullie woning binnen. De

autoriteiten doorzochten de woning en vonden enkele flessen alcohol. Er werd u gevraagd waar uw

echtgenoot was en u diende hem te zeggen dat hij zich bij de politie moest melden. Uw echtgenoot werd

beschuldigd van het houden van illegale bijeenkomsten. Na het vertrek van de autoriteiten belde u uw

echtgenoot op. Nadat u hem had gevraagd waar hij was, vertelde u hem over de inval en zei u hem niet

naar huis te komen. Jullie spraken af elkaar later die dag te zien in Shahinshar. Zo bleef u tot aan

jullie vertrek uit Iran met uw echtgenoot geregeld afspreken. Een paar dagen na de eerste huiszoeking

kwamen de autoriteiten u thuis opnieuw vragen waar uw echtgenoot was. U zei hen het niet te weten.

Op 1.12.1394 (20 februari 2016) verliet u met uw gezin uiteindelijk Iran. Uw echtgenoot stak illegaal de

Iraans/Turkse grens over en trof u en uw zoon die legaal het land hadden verlaten terug aan in Istanbul.

Vanuit Turkije slaagden jullie er na drie pogingen in om over zee het Griekse eiland Chios te bereiken

vanwaar jullie verder reisden naar Athene waar jullie een dertigtal maanden verbleven. U kwam in

Griekenland in aanraking met ‘De Kerk van God’ waardoor u en uw echtgenoot zich tot het

protestantisme bekeerden en jullie zich lieten dopen op 27 februari 2017. U nam deel aan

bijeenkomsten en misvieringen in uw kerk en verspreidde met kerkgenoten de blijde boodschap

onder daklozen en andere behoeftigen. In de kerk kwamen soms mensen foto’s nemen. Uw verzoek om

internationale bescherming werd in Griekenland geweigerd en na dertig maanden besloot u met uw

gezin verder te reizen. Jullie weken uit naar België waar uw verzoek om internationale bescherming op

24 augustus 2018 werd geregistreerd. In België ging u twee à drie keer naar de kerk. In het

opvangcentrum waar u verblijft praat u met sommige medebewoners over het geloof. Na jullie vertrek uit

Iran kwamen de autoriteiten nog langs bij uw schoonvader. U bent in het bezit van de paspoorten en

shenasnamehs (geboorteboekjes) van u en uw zoon en uw doopcertificaat.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt. Op de Dienst Vreemdelingenzaken stelde u gehoord te willen worden

door een vrouwelijke dossierbehandelaar, bijgestaan door een vrouwelijke tolk. U voelt zich immers zo

meer op uw gemak. Voor het Commissariaat-generaal werd u bij uw eerste twee persoonlijke
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onderhouden bijgestaan door een mannelijke tolk. Bij uw derde persoonlijk onderhoud, waarbij u werd

bijgestaan door een vrouwelijke tolk, stelde u geen problemen gekend te hebben met het feit dat uw

voorgaande persoonlijke onderhouden hadden plaatsgevonden met een mannelijke tolk (CGVS III, p. 2).

Al uw persoonlijke onderhouden vonden bovendien wel plaats met een vrouwelijke

dossierbehandelaar. Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden

aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals

dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient opgemerkt te worden dat u uw verzoek om internationale bescherming integraal steunt op de

motieven die werden aangehaald door uw echtgenoot. In het kader van het door hem ingediende

verzoek heb ik een weigeringsbeslissing genomen die als volgt luidt:

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

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

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

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

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

Allereerst wordt de geloofwaardigheid van uw directe vluchtaanleiding – de inval in de villa begin

11.1394 (januari 2016) – op fundamentele wijze ondermijnd door volgende vaststellingen. In het licht

van uw verklaringen voor 11.1394 (januari 2016) reeds vijf keer gearresteerd te zijn geweest in

1393/1394 (2014/2016) terwijl u op bijeenkomsten was waarbij gesproken werd over religie (CGVS II, p.

1-5) is het vooreerst weinig geloofwaardig dat u in 11.1394 (januari 2016) alsnog het risico nam om uw

laptop met daarop islamkritische teksten zonder meer mee te nemen. Geconfronteerd hiermee kwam u

niet verder dan te stellen dat u zeker was van de locatie en dat de locatie niet eenvoudig te vinden was

(CGVS II, p. 6-7). Gelet op uw veelvuldige arrestaties in het verleden, onder andere wanneer u op

bijeenkomsten was die - net zoals de bijeenkomst van 11.1394 (januari 2016) – plaats vonden buiten de

stad, weet uw repliek niet te overtuigen (CGVS II, p. 7). Rekening houdend met uw bewering dat de

autoriteiten u na uw vlucht uit de villa nog zochten (CGVS I, p. 14) is het vervolgens weinig

geloofwaardig dat uw echtgenote u, na de inval in de villa en de inval bij u thuis, zo goed als dagelijks

kwam opzoeken zonder enige voorzorgsmaatregel getroffen te hebben om te vermijden dat de

autoriteiten u niet via haar zouden opsporen (CGVS vrouw III, p. 4). Geconfronteerd met de risico’s die

uw echtgenote nam, kwam ze niet verder dan te stellen dat ze een wagen huurde voor het huis en u trof

op een plek die niet druk was (CGVS III, p.5). Dergelijke verklaring neemt evenwel niet weg dat uw

echtgenote een serieus risico nam, temeer daar ze u eerder had aangeraden niet naar huis te komen

aangezien het mogelijk was dat de woning in de gaten werd gehouden (CGVS I echtgenote, p. 10) en er

elk moment een kans was dat ze u zouden vatten (CGVS II echtgenote, p. 3).

U verklaarde vervolgens sinds uw vlucht uit de villa in 11.1394 (januari 2016) tot uw vertrek uit Iran

op 1.12.1394 (20 februari 2016) ondergedoken geleefd te hebben. U bracht uw tijd meestal in uw wagen

door en soms verbleef u bij een vriend (CGVS I, p. 14 en CGVS III, p. 5). Wanneer u gevraagd werd

naar eventuele veiligheidsmaatregelen die u in uw dagelijks leven had ingevoerd na uw vroegere

arrestaties en of u bijvoorbeeld eerder ooit was ondergedoken, gaf u aan dergelijke maatregelen nooit

eerder getroffen te hebben na uw vroegere arrestaties. U beweerde louter dat jullie gewoon voorzichtig

waren met wat er rond jullie gebeurde (CGVS III, p. 3-4). Op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde

u evenwel tijdens de laatste acht maanden voor uw vertrek steeds ondergedoken geleefd te hebben bij

andere mensen (CGVS-vragenlijst ingevuld bij DVZ, vraag 3.5). Hiermee geconfronteerd verklaarde u

plots dat u en uw vrouw gedurende acht maanden vaak van huis zijn veranderd omdat u geregeld

gearresteerd was geweest en omdat men wist dat u actief tegen het regime was. U betrok telkens

panden die u huurde. Gevraagd waarom u dergelijke verhuizen niet eerder had vermeld toen gepeild

werd naar eventuele voorzorgsmaatregelen die u had genomen na uw vroegere arrestaties, kwam u niet

verder dan te stellen dat u het was vergeten of dat u de vraag op dat moment niet had begrepen

(CGVS III, p. 6). Dergelijke verklaring weet, gelet op het geheel aan uw eerdere verklaringen, in alle

redelijkheid niet te overtuigen. U voegde aan het einde van uw derde persoonlijk onderhoud toe dat u

voor de Dienst Vreemdelingenzaken alles kort diende te vertellen. Dat u zich voor de Dienst

Vreemdelingenzaken dient te beperken tot de kernelementen van uw relaas betwist het CGVS niet. Dit

verklaart evenwel niet waarom uw opeenvolgende verklaringen onderling manifest tegenstrijdig zijn. U

opperde verder dat u misschien verkeerd begrepen bent geweest voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uw verklaringen werden er u nochtans voorgelezen waarna u deze voor akkoord ondertekende. Tot slot

stelde u dat het niet nodig was dat u zich voor de volle 100% verborgen hield in Iran. In dat geval is het

bijzonder opmerkelijk dat u in acht maanden tijd toch meermaals verhuisd bent (CGVS III, p. 7). Volledig

in strijd met uw verklaringen beweert uw echtgenote trouwens dat jullie het laatste anderhalve jaar voor

jullie vertrek uit Iran slechts op twee adressen hebben gewoond (CGVS III echtgenote, p. 2-3).

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

directe vluchtaanleiding. De neergelegde arrestatiebevelen d.d. 20.11.1394 (9.2.2016) en 1.12.1394
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(20.2.2016) en de oproepingsbrief d.d. 21.11.1394 (10.2.2016) wijzigen voorgaande conclusie niet.

Opdat aan documenten enige bewijswaarde toegekend kan worden moeten deze immers ondersteund

worden door coherente en geloofwaardige verklaringen. .

Wat betreft de arrestaties voorafgaand aan de inval in 11.1394 (januari 2016) – die u staaft aan de hand

van enkele oproepingsbrieven, aanhoudingsbevelen en bevelen tot vernietiging van een eerder

aanhoudingsbevel - dient opgemerkt te worden dat uit het geheel aan uw verklaringen blijkt dat deze

niet uw rechtstreekse vluchtaanleiding betreffen. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u enkel werd

veroordeeld wanneer er alcohol en muziekinstrumenten werden aangetroffen (CGVS II, p. 2-5). Het

bestaan van beperkingen inzake alcoholconsumptie en het gebruik van muziekinstrumenten volstaat op

zich niet om ten aanzien van u een vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade te weerhouden. De aangehaalde beperkingen zijn gebaseerd op islamitische normen en

waarden en betreffen algemene in de Islamitische Republiek Iran geldende rechtsregels. In dit verband

kan nog worden opgemerkt dat het recht op de eerbiediging van het privéleven niet absoluut is. Het

opleggen van beperkingen aan voornoemde rechten behoort tot de soevereine bevoegdheid van de

verscheidene nationale staten. De eerbiediging van het privéleven moet/kan in de verschillende staten

slechts worden uitgeoefend binnen welomschreven voorwaarden en/of binnen welbepaalde (wettelijke)

grenzen. Uit uw verklaringen blijkt trouwens dat u na een opsluiting van hooguit twee dagen - nadat u op

heterdaad was betrapt - vrij kwam en louter veroordeeld werd tot het betalen van een boete (CGVS II, p.

2-5).

Tot slot slaagt u er, niettegenstaande u gedoopt werd en u deze doop staaft aan de hand van uw

doopcertificaat en foto’s van de doop, geenszins in het Commissariaat-generaal ervan te overtuigen dat

u op oprechte gronden tot het protestantisme bent bekeerd. Het loutere feit dat u gedoopt werd, bewijst

niet dat u ook op oprechte gronden tot dit geloof bent bekeerd. Dit blijkt uit de vaststelling dat,

niettegenstaande uw bewering dat u sinds februari 2017 bekeerd bent en in Griekenland regelmatig

deelnam aan bijeenkomsten en misvieringen en de blijde boodschap verspreidde (wat u staaft met een

attest van een Griekse kerk; CGVS I, p. 5-6) uw kennis over kernelementen van uw nieuw aangenomen

geloof beneden alle peil is. Zo kon u niet correct duiden wat parabels zijn, stelde u verkeerdelijk dat de

bijbel het laatste boek is van het Nieuw Testament, kon u het laatste boek van het Oude Testament niet

benoemen, waren de brieven aan de Corinthiërs u onbekend en slaagde u er niet in ook maar één van

de tien geboden te noemen (CGVS I, p. 8-10). Gevraagd wie Jezus tot het kruis had veroordeeld komt u

niet verder dan te stellen dat het ten tijde van koning Herodes was. Pontius Pilatus herkende u

evenwel niet als dusdanig (CGVS I, p. 10). Tot slot gaf u een verkeerde weergave van het ‘onze vader’

(CGVS I, p. 10). Ook uw echtgenote gaf blijk van een bijzonder lacunaire kennis van haar sinds 2017

aangemeten geloof. Uw echtgenote kon dan wel uitleggen wat een parabel was, maar kon enkel ‘het

verhaal van de rijstslang’ opnoemen als een parabel, waarvan ze de boodschap niet kon toelichten

(CGVS I echtgenote, p. 5-6). Dergelijke parabel bestaat evenwel niet. De parabels van het verloren

muntstuk, van de rijke zot/dwaas en van de talenten kende ze bovendien niet (CGVS I echtgenote, p. 5-

6). Uw echtgenote kon geen toelichting geven bij de drie koningen, noch bij apostelen of Pontius Pilatus

(CGVS I echtgenote, p. 6). Gevraagd naar het eerste mirakel van Jezus, antwoordde uw echtgenote dat

hij het zicht aan een blinde gaf. Gepeild of dit effectief het eerste mirakel was, erkende ze evenwel het

niet te weten (CGVS I echtgenote, p. 7). Uw echtgenote stelde ook verkeerdelijk dat god de aarde in

drie dagen schiep en ze kon geen enkel van de 10 geboden concreet benoemen (CGVS I echtgenote,

p. 7).

Niet alleen is jullie kennis ondermaats, jullie hebben amper enige kerkelijke/geloofsactiviteiten gehad in

België. Bij uw eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 5 februari 2019 stelde u

dat uw laatste bezoek aan een kerk twee maanden geleden was (CGVS I, p. 7). Bij uw derde persoonlijk

onderhoud d.d. 9 oktober 2019 verklaarde u na het vorige persoonlijk onderhoud d.d. 21 maart 2019

geen kerken bezocht te hebben. Met uitzondering van enkele gesprekken met enkele bewoners in het

opvangcentrum oefenden jullie geen activiteiten uit met/voor uw geloof (CGVS III, p. 2-3 en CGVS III

echtgenote, p. 2). Gelet op de gebrekkige kennis van de bijbel die werd vastgesteld tijdens uw

persoonlijk onderhoud op 5 februari 2019, kunnen dergelijke gesprekken evenwel geenszins

weerhouden worden als enige bekeringsactiviteit. Het feit dat u documenten heeft neergelegd die uw

bekering staven (doopcertificaat, attest van ‘International Teams’ en foto’s van doopsel), wil niet

zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Indien een verzoeker geen

overtuigende verklaringen kan afleggen over zijn bekering tast dat de geloofwaardigheid/ oprechtheid

van de bekering aan. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende

verklaringen omtrent het proces van de bekering en de kennis van het nieuw gekozen geloof, wat u en

uw echtgenote geenszins deden. Jullie hebben dan ook niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

(overtuigde) christenen te zijn, zich bij terugkeer naar Iran als christenen te zullen gedragen en/of er als

dusdanig te zullen worden gepercipieerd. Bijgevolg kan er niet vanuit gegaan worden dat jullie in Iran

problemen zouden kennen wegens een bekering tot het christendom. Uit niets blijkt ook dat de Iraanse
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autoriteiten op de hoogte zijn van jullie vroegere activiteiten uitgevoerd met een Griekse

kerkgemeenschap in Athene. Zo verscheen u vooreerst louter met een foto zonder dat uw naam

werd vermeld in een lokaal kerkkrantje. Uw echtgenote maakte nog gewag van mensen die in de kerk in

Athene foto’s trokken, maar zij kon geen enkele objectieve of concrete aanwijzing bieden waaruit kan

afgeleid worden dat deze mensen niets meer waren dan bijvoorbeeld toeristen (CGVS II echtgenote, p.

4).

Uw overige documenten wijzigen voorgaande vaststellingen niet. Uw identiteit, de operatie van uw

echtgenote in Griekenland, de levensomstandigheden in Griekenland en de Griekse

weigeringsbeslissing inzake uw verzoek om internationale bescherming worden op zich niet in twijfel

getrokken. Uit de ingediende borgstelling van uw grootvader voor uw broer kan geenszins afgeleid

worden dat u persoonlijk in geval van een terugkeer naar Iran een vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin of ernstige schade riskeert.”

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Uw documenten wijzingen voorgaande beslissing niet. Uw identiteit en nationaliteit en de identiteit en

nationaliteit van uw zoon staan niet ter discussie. Voor wat betreft uw doopcertificaat wordt verwezen

naar bovenstaande motivering.

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

2.1.1. Verzoekende partijen beroepen zich in wat zich aandient als een enig middel op de:

“-Schending van de artikelen 2 + 3 wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen ; schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet + schending van de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel + manifeste appreciatiefout.

- Schending van art. 1, sectie A, § 2 van de Conventie van Genève van 28/07/1951.”

2.1.2. Verzoekende partijen gaan vooreerst in op de vrees voor vervolging in de zin van de Conventie

van Genève van 28 juli 1951.

In dit kader herhalen zij de aangevoerde feiten en vrees ten aanzien van de Iraanse autoriteiten en

stellen zij dat uit het administratief dossier blijkt dat zij op afdoende wijze hebben aangetoond dat hun

leven in Iran weldegelijk in gevaar is.

Verzoekende partijen wijzen erop dat verzoeker in het verleden slechts vijf keer in aanraking kwam met

de autoriteiten en daarbij slechts beticht werd van het gebruiken van alcohol en muziekinstrumenten. Zij

stellen vervolgens dat verzoeker tijdens zijn drie onderhouden bij het CGVS weldegelijk toelichtte dat hij

uiterst voorzichtig tewerk ging met zijn laptop. “Zo liet verzoeker tijdens voorgaande bijeenkomsten van

zijn discussiegroepen, de laptop achter in de koffer van zijn wagen.

De wagen parkeerde hij dan telkens op verre afstand van de plaats van de bijeenkomst om deze zeker

ver weg te houden van de autoriteiten indien er alsnog een plotse huiszoeking moest plaatsvinden.

De laatste bijeenkomst van januari 2016 vond evenwel plaats, buiten de stad, in een villa gelegen in een

boomgaard die zodanig afgezonderd en moeilijk toegankelijk was, dat verzoeker, met zijn ervaring,

geoordeeld had dat het in die omstandigheden wel veilig genoeg was om zijn laptop alsnog mee te

nemen.

(CGVS verzoeker dd. 21/03/19 blz. 6 & 7 :

(…)

Deze verklaringen spreken voor zich.

Het CGVS stelt de feiten m.a.w. verkeerd voor stellende dat verzoeker bij de bijeenkomst in de villa zijn

laptop “zonder meer” zou hebben meegenomen.”

“Hetzelfde dient te worden besloten over het verwijt dat het CGVS aan verzoekers doet waarbij

verzoekster (gedurende de periode nà de inval in de villa) –‘zonder enige voorzorgsmaatregel’

verzoeker dagelijks kwam opzoeken, op een ogenblik dat deze laatste werd opgespoord door de

Iraanse autoriteiten.

(…)
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Ook deze stelling van het CGVS druist in tégen de verklaringen van beide verzoekers die wel degelijk

uitvoerig omschreven op welke uiterst voorzichtige wijze verzoekster in een gehuurde wagen telkens de

woning verliet, om vervolgens, ver weg van thuis, ergens op een afgelegen plek, en waar zij duidelijk

kon overzien dat niemand haar had gevolgd, op een relatief veilige manier kon afspreken met verzoeker

en deze laatste een moment met zijn zoontje kon hebben.

Deze manier van werken was véél logischer én veiliger dan dat verzoeker naar huis zou moeten komen,

gezien het risico bestond dat de woning in de gaten werd gehouden.

In tegenstelling tot de stelling in de bestreden beslissing, hadden verzoekers wel degelijk ruimschoot

voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen ter gelegenheid van de bezoeken die verzoekster aan

verzoeker bracht.

(CGVS verzoekster dd. 09/10/19 blz. 4 :

(…)”

Volgens verzoekende partijen waren verzoekers antwoorden op de vraag of hij eerder was

ondergedoken eenduidig. “Uit zijn drie gehoren is duidelijk gebleken dat hij wel degelijk uiterst

voorzichtig tewerk ging bij het samenkomen met zijn discussiegroep.

Het weze herhaald dat verzoeker, ondanks zijn vijf eerdere arrestaties, bij de autoriteiten niet gekend

was als iemand die ‘staatsgevaarlijk’ was ; maar eerder iemand was die gekend stond om zijn losbandig

leven.

Hij werd immers telkens gearresteerd op feestjes waar illegale muziekinstrumenten werden gehanteerd

en waar alcohol geconsumeerd werd.

In die zin was er geen directe noodzaak om helemààl onder te duiken.

Wél waren verzoekers, méér dan ooit voorzichtig ; reden waarom zij de laatste maanden voorafgaand

aan de laatste inval in de villa, een paar keren verhuisd waren ; om op die manier onder de radar van de

lokale autoriteiten te kunnen blijven.

Het CGVS duidt het verzoekers ten onrechte ten kwade dat er hierover tegenstrijdigheden zouden zijn in

hun verklaringen onderling alsook in de verklaringen die verzoeker had afgelegd bij de DVZ, alwaar hij

verteld had dat hij acht maanden voor zijn vertrek uit Iran ondergedoken zou geleefd hebben.

Aangaande dit laatste heeft verzoeker tijdens zijn onderhoud op het CGVS duidelijk verklaard dat hier

sprake moet zijn geweest van een misverstand op de DVZ, alwaar hij te horen had gekregen dat hij zeer

kort moest zijn in zijn antwoorden en dat hij later wel de gelegenheid zou krijgen om zijn vluchtmotieven

in detail uiteen te zetten.

In combinatie met mogelijke misverstanden met de tolk (op de DVZ) heeft één en ander tot verwarringen

in hoofde van verzoeker(s) geleid.

De laatste maanden vóór zijn vlucht uit Iran, had verzoeker ‘op zijn hoede’ geleefd voor de autoriteiten ;

het was pas de laatste dagen vóór zijn vlucht uit Iran (en na de inval in de villa), dat hij effectief

‘ondergedoken’ had geleefd.

(CGVS verzoeker dd. 09/10/19 blz. 6 :

(…)

Verzoekster van haar kant had tijdens hààr onderhoud op het CGVS meermaals aangehaald dat zij

kampt met stress en concentratieproblemen ingevolge psychische problemen en dat zij daardoor veel

moeite heeft om niet alleen data te onthouden maar zelfs gebeurtenissen in de tijd correct te situeren.

Ook dit, in combinatie met het grote tijdsverloop tussen de gebeurtenissen in Iran en het onderhoud op

het CGVS (méér dan vier jaren), is een mogelijke reden geweest waarom verzoeksters verklaringen op

dit punt misschien incoherent lijken over te komen.”

Verzoekende partijen vervolgen:

“De diverse correcte , eensluidende en doorleefde antwoorden die verzoekers tijdens hun drie

onderhouden op het CGVS wél wisten te geven op specifieke vragen aangaande hun asielrelaas en

profiel, worden ten onrechte doodgezwegen in de weigeringsbeslissing.

Uiteraard gaat het niet op om in de bestreden beslissing uitsluitend die vragen uit te kiezen waarop

verzoekers misschien een onaannemelijk of onvoldoende antwoord hebben gegeven en te zwijgen over

de meerdere andere vragen waarop verzoekers wél een overtuigend antwoord hebben gegeven.

De door verzoekers voorgelegde stukken (waaronder arrestatiebevelen dd. 09/02/2016 en dd.

20/02/2016 en een oproepingsbrief dd. 10/02/2016) waren wel degelijk overtuigend genoeg en vormden

minstens een begin van bewijs die wel degelijk nuttige gegevens m.b.t verzoekers moeilijkheden

hadden kunnen verschaffen.

De vijf arrestaties die verzoeker in het verleden had ondergaan, worden klaarblijkelijk niet in vraag

gesteld door het CGVS.

De vroegere arrestaties en veroordelingen die verzoeker moest ondergaan worden evenwel ten

onrechte geminimaliseerd door het CGVS die stelt dat deze slechts betrekking hadden op



RvV X - Pagina 10

alcoholconsumptie en muziekinstrumenten en dat zij niet rechtstreeks aan de basis van verzoekers

vlucht uit Iran zouden liggen.

Deze redenering klopt niet.

De vroegere arrestaties en veroordelingen (o.b.v. illegale muziekinstrumenten en alcoholconsumptie)

maken een cruciaal onderdeel uit van verzoekers asielrelaas.

Zij bepalen immers mee het profiel verzoeker, die bij de Iraanse autoriteiten gekend staat als een rebel ;

iemand die hardnekkig tegendraads blijft ageren en ongehoorzaam blijft, ondanks eerdere arrestaties en

veroordelingen.

Dit maakt dat verzoeker, méér dan iemand anders, wel degelijk extra geviseerd wordt en een verhoogd

risico loopt op vervolgingen ; zéker nu de autoriteiten zijn laptop in beslag hebben genomen waarop een

pak vernietigende informatie bewaard werd mbt het Iraanse regime en de Islam.

In die zin liggen de vroegere arrestaties en veroordelingen wel degelijk méé aan de basis van de vlucht

van verzoekers uit Iran.”

Verzoekende partijen betogen voorts dat hun bekering tot het christendom wel geloofwaardig moet

worden geacht. In dit kader doen zij gelden:

“De antwoorden die verzoekers tijdens hun onderhoud hebben gegeven inzake kennisvragen over het

Christendom, zijn, gezien de concrete omstandigheden waarin zij geleefd hebben in Griekenland en

thans in België, wel degelijk betrouwbaar, aannemelijk en geloofwaardig.

De werkwijze van het CGVS om de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen te beoordelen aan

de hand van verzoekers theoretische kennis over het Christendom, is veel te abstract , te technisch en

onredelijk streng.

Het CGVS verwacht van verzoekers een onredelijke encyclopedische kennis van de

geloofsgemeenschap waartoe zij zijn toegetreden.

Het CGVS hield geen rekening met het menselijk aspect en de concrete leefomstandigheden van

verzoekers in België.

Evenmin hield het CGVS rekening met het feit dat verzoekers zich pas sinds 2017 hadden bekeerd tot

het Christendom.

Als het CGVS sommige van de aan verzoekers gestelde kennisvragen zou voorleggen aan een Westers

persoon die geboren en getogen is in West-Europa, een Westerse opvoeding heeft genoten ; zichzelf

een overtuigd en praktiserend christen noemt en regelmatig naar de kerk gaat ; is de kans reëel dat die

persoon niet direct het juiste antwoord zal kunnen geven op deze vragen.

Verzoekers geloofwaardigheid is nochtans mede o.b.v. dergelijke vragen afgerekend door het CGVS.

En dit terwijl verzoekers zijn geboren en getogen in het islamitische Iran en zij slechts vanaf 2017 zijn

toegetreden tot hun huidige geloofsgemeenschap.

Op basis van de verklaringen die verzoekers hebben afgelegd n.a.v. hun onderhouden op het CGVS,

verdienden zij wel degelijk meer krediet ; minstens het voordeel van de twijfel.

Uit hun verklaringen is wel degelijk gebleken dat verzoekers blijk geven van een oprecht geloof in het

Christendom.

Zelfs indien verzoekers niet over een perfecte feitenkennis van het Christendom beschikken en zij

misschien wat moeite hadden met enkele kennisvragen ; dan nog willen zij alleszins benadrukken dat zij

zich hebben bekeerd tot het christelijke geloof vanuit de innerlijke overtuiging dat dit voor hen het enige

juiste geloof is en zij hiertoe gekomen zijn door in contact te zijn gekomen met christelijke mensen, lid

van ‘De Kerk van God’, in Griekenland.

Sinds 2017 zijn verzoekers geleidelijk aan beginnen te ontdekken dat dit de religie is die zij wilden

aanhangen en dat zij innerlijk oprecht overtuigd waren dat dit de juiste beslissing is voor hen persoonlijk,

reden waarom zij zich lieten dopen in Griekenland.

Tijdens hun gehoor is meer dan voldoende gebleken dat verzoekers een onafwendbare noodzaak

voelden om zich te bekeren en zich te laten dopen.

Verzoekers ervaren het Christendom meer als een emotioneel, ritueel, transcendent gegeven ; een

innerlijke beleving van christelijke waarden zoals liefde , naastenliefde en eerlijkheid, meer dan als een

soort rationele, encyclopedische kennis van de inhoud van de bijbel.

Die persoonlijke en innerlijke beleving die hen overtuigd heeft om voortaan door het leven te stappen als

een Christen, is duidelijk gebleken uit hun gehoor op het CGVS.

(CGVS verzoeker dd. 05/02/19 blz. 6-7 :

(…)

Dat verzoekers niet alle kennisvragen over de bijbel exact wisten te beantwoorden, betekent

hoegenaamd niet dat er geen doorgedreven religieuze overtuiging in hoofde van verzoekers zou

bestaan, integendeel.

Het gaat niet op om in de bestreden beslissing uitsluitend te verwijzen naar delen van verzoekers

verklaringen waarbij geen correct antwoord op een gestelde kennisvraag kon worden gegeven.
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Uit verzoekers gehoor blijkt anderzijds ook dat verzoekers wel degelijk veel correcte antwoorden kon

geven op diverse andere kennisvragen.

Het CGVS gaat selectief tewerk , enkel maar in het nadeel van verzoekers.

Naast het cruciaal gegeven dat verzoekers geboren en getogen zijn in het streng islamitische Iran en

pas sinds 2017 zijn toegetreden tot hun huidige geloofsgemeenschap, heeft ook de taalbarrière en hun

verblijf in het asielcentrum eveneens een niet te onderschatten rol gespeeld ; wat het vergaren van

objectieve kennis (zoals kennis over bijbel teksten etc.) heeft vertraagd ; iets waarmee het CGVS ten

onrechte geen rekening heeft gehouden.”

2.1.3. Verzoekende partijen gaan vervolgens in op het reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Zij verwijzen daarbij opnieuw naar het aangevoerde asielrelaas.

2.1.4. Verzoekende partijen vragen op basis van het voorgaande om aan hen de vluchtelingenstatus of

de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Minstens verzoeken zij om de bestreden beslissingen

te vernietigen en de zaak voor bijkomend onderzoek terug te sturen naar de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen.

2.2. Verzoekende partijen voegen ter staving van hun betoog geen stukken bij het verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Verzoekende partijen betichten het CGVS ervan dat hun verzoek om internationale bescherming

selectief en enkel in hun nadeel zou zijn onderzocht. Zij staven deze – nochtans ernstige – aantijging

echter niet. Zij brengen geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou

zijn geweest of dat hun verzoek om internationale bescherming niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de

stukken van het dossier en de bestreden beslissingen kan evenmin enige vooringenomenheid of enig

gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en

hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de

verzoeker om internationale bescherming. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake

objectiviteit.

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

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft verder tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

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

met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissingen

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partijen deze motieven kennen en aan inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is het

doel van de formele motiveringsplicht bereikt en voeren zij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen worden.

In dit kader kan worden opgemerkt dat, in tegenstelling met wat verzoekende partijen laten uitschijnen in

het voorliggende verzoekschrift, de motiveringsplicht in hoofde van verweerder geenszins de

verplichting behelst om, zo dit al mogelijk zou zijn, alle elementen die spelen in het voordeel, dan wel

nadeel van de verzoeker om internationale bescherming in de bestreden beslissing op te nemen.

3.3. Dient voorts te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissingen terecht wordt gesteld dat in

hoofde van verzoekende partijen geen bijzondere procedurele noden konden worden vastgesteld, dat

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de rechten van verzoekende partijen werden gerespecteerd

en dat zij konden voldoen aan hun verplichtingen.

Verzoekende partijen trachten in het onderhavige verzoekschrift weliswaar te laten uitschijnen dat

verzoekster ingevolge psychische problemen zou hebben gekampt met stress en

concentratieproblemen, en dit in zulke mate dat zij geen volwaardige verklaringen kon afleggen, doch zij

slagen er niet in dit hard te maken.
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Vooreerst brengen zij ter staving van dit gegeven niet het minste bewijs bij. Zij leggen geen medische

attesten neer en tonen niet aan dat verzoekster zou kampen met psychische problemen; laat staan dat

zij zouden aantonen dat deze van dermate ernstige aard zouden zijn dat zij in het kader van haar

procedure om internationale bescherming niet bij machte mocht worden geacht om volwaardige

verklaringen af te leggen. In haar vragenlijst “bijzondere procedurele noden” DVZ gaf verzoekster

bovendien eenduidig aan dat er geen elementen of omstandigheden waren die het vertellen van haar

verhaal of haar deelname aan de procedure internationale bescherming konden bemoeilijken. In de

vragenlijst gaf verzoekster verder aan dat zij, benevens de aangehaalde problemen, geen andere

problemen kende met haar autoriteiten, met haar medeburgers of van algemene aard (administratief

dossier verzoekster, vragenlijst, nr.3.7.). Verder formuleerde zij geen bezwaar tegen het plaatsvinden

van het gehoor bij de DVZ en ondertekende zij haar aldaar afgelegde verklaringen en de ingevulde

vragenlijst voor akkoord nadat deze aan haar werden voorgelezen. Hiermee gaf zij aan dat de hierin

opgenomen verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen. Verzoekster werd

gedurende haar persoonlijke onderhouden bij het CGVS verder bijgestaan door haar advocaat. Geen

van beide formuleerde enig bezwaar tegen het plaatsvinden van de persoonlijke onderhouden. Evenmin

maakten zij er bij de aanvang melding van dat verzoekster niet bij machte zou zijn om volwaardige

verklaringen af te leggen. Slechts nadat zij bij het CGVS werd geconfronteerd met een aantal gedane

vaststellingen, werd er door verzoekster en haar advocaat gewag gemaakt van stress en andere

factoren die verzoekster zouden verhinderen om volwaardige verklaringen af te leggen. Uit de notities

van de persoonlijke onderhouden, blijkt echter dat deze op normale wijze zijn geschied en kunnen

geenszins ernstige psychische problemen in hoofde van verzoekster worden afgeleid.

In dit kader blijkt uit het administratief dossier van verzoekster voorts dat verzoekster een kopie van de

notities van haar persoonlijke onderhouden vroeg en ontving. Verzoekster maakte over de kopieën van

de notities van deze persoonlijke onderhouden vervolgens geen enkele opmerking over aan de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Dient in dit kader te worden gewezen op

de inhoud van artikel 57/5quater, § 3 van de Vreemdelingenwet. Overeenkomstig het eerste lid van

deze bepaling, kan de verzoeker om internationale bescherming of zijn advocaat opmerkingen over de

kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud bezorgen aan de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling worden deze

opmerkingen schriftelijk en in de proceduretaal aan de commissaris-generaal meegedeeld.

Overeenkomstig het vijfde lid van deze bepaling, wordt de verzoeker om internationale bescherming

geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud wanneer op de

werkdag voor het nemen van de beslissing in verband met het verzoek om internationale bescherming

geen enkele opmerking de commissaris-generaal heeft bereikt. Gezien verzoekster omtrent de notities

van haar persoonlijke onderhouden bij het CGVS geen enkele opmerking overmaakte aan de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wordt zij geacht in te stemmen met de

inhoud van deze verslagen en kunnen verzoekende partijen heden niet voorhouden dat deze inhoud ten

gevolge van verzoeksters vermeende psychische problemen geen waarde zou hebben.

Ook heden laten verzoekende partijen bovendien na om in concreto aan te tonen dat, waar of op welke

wijze de beweerde concentratieproblemen en stress van verzoekster haar verklaringen zouden hebben

beïnvloed. Evenmin tonen zij aan dat, waar of hoe dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden

motiveringen en beslissingen. Verzoekende partijen kunnen bezwaarlijk volstaan met het opperen van

dermate algemene, hypothetische, niet-gestaafde, ongefundeerde en niet nader uitgewerkte beweringen

om afbreuk te doen aan de bestreden motieven.

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van verzoekende partijen 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 verzoekende partijen al dan niet voldoen 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.

3.5. Verzoekende partijen stellen dat zij hun land van herkomst hebben verlaten en niet kunnen

terugkeren naar dit land omwille van twee redenen. Ten eerste zouden zij of zou verzoeker bij hun

vertrek in de negatieve aandacht hebben gestaan van de Iraanse autoriteiten wegens zijn bijdrage aan

en aanwezigheid bij een aantal bijeenkomsten waarin over religie en het regime werd gediscussieerd.

Ten tweede zouden zij zich hebben bekeerd tot het christendom.
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Betreffende de eerste reden, wordt in de bestreden beslissingen echter vooreerst met recht

gemotiveerd:

“Allereerst wordt de geloofwaardigheid van uw directe vluchtaanleiding – de inval in de villa begin

11.1394 (januari 2016) – op fundamentele wijze ondermijnd door volgende vaststellingen. In het licht

van uw verklaringen voor 11.1394 (januari 2016) reeds vijf keer gearresteerd te zijn geweest in

1393/1394 (2014/2016) terwijl u op bijeenkomsten was waarbij gesproken werd over religie (CGVS II, p.

1-5) is het vooreerst weinig geloofwaardig dat u in 11.1394 (januari 2016) alsnog het risico nam om uw

laptop met daarop islamkritische teksten zonder meer mee te nemen. Geconfronteerd hiermee kwam u

niet verder dan te stellen dat u zeker was van de locatie en dat de locatie niet eenvoudig te vinden was

(CGVS II, p. 6-7). Gelet op uw veelvuldige arrestaties in het verleden, onder andere wanneer u op

bijeenkomsten was die - net zoals de bijeenkomst van 11.1394 (januari 2016) – plaats vonden buiten de

stad, weet uw repliek niet te overtuigen (CGVS II, p. 7).”

Verzoekende partijen slagen er niet in om aan deze motieven afbreuk te doen. Zij beperken zich er in

wezen immers toe de eerder door verzoeker afgelegde verklaringen te herhalen. Hiermee doen zij

geenszins afbreuk aan de voormelde, omtrent deze verklaringen gedane vaststellingen. Gezien op de

bijeenkomsten stelselmatig illegale zaken werden gedaan en er met name alcohol werd genuttigd,

muziek werd gemaakt en over religie en het regime werd gediscussieerd, gezien ook de voorgaande

bijeenkomsten bijgevolg op geheime locaties plaatsvonden, dit eveneens buiten de stad, en gezien

verzoeker in het verleden desondanks reeds meermaals werd gearresteerd, treedt de Raad verweerder

bij waar deze oordeelt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker het risico nam om zijn laptop mee te

nemen naar de voormelde bijeenkomst en er daarbij eenvoudigweg van zou zijn uitgegaan dat de

locatie van deze bijeenkomst wel veilig was.

Eveneens wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld:

“Rekening houdend met uw bewering dat de autoriteiten u na uw vlucht uit de villa nog zochten (CGVS

I, p. 14) is het vervolgens weinig geloofwaardig dat uw echtgenote u, na de inval in de villa en de inval

bij u thuis, zo goed als dagelijks kwam opzoeken zonder enige voorzorgsmaatregel getroffen te hebben

om te vermijden dat de autoriteiten u niet via haar zouden opsporen (CGVS vrouw III, p. 4).

Geconfronteerd met de risico’s die uw echtgenote nam, kwam ze niet verder dan te stellen dat ze een

wagen huurde voor het huis en u trof op een plek die niet druk was (CGVS III, p.5). Dergelijke

verklaring neemt evenwel niet weg dat uw echtgenote een serieus risico nam, temeer daar ze u eerder

had aangeraden niet naar huis te komen aangezien het mogelijk was dat de woning in de gaten werd

gehouden (CGVS I echtgenote, p. 10) en er elk moment een kans was dat ze u zouden vatten (CGVS II

echtgenote, p. 3).”

Verzoekende partijen slagen er niet in om deze motieven te ontkrachten. Uit de betreffende passage uit

verzoeksters derde persoonlijk onderhoud blijkt duidelijk dat verzoekster geen voorzorgsmaatregelen

nam wanneer zij haar man (bijna) dagelijks ging bezoeken. Hiernaar gevraagd, stelde zij eerst: “Ik

hoopte en legde alles in de handen van God. Ik wist dat de plek waar we elkaar zouden treffen een

veilige plek is”. Vervolgens gaf zij aan dat er op deze plek niet veel mensen kwamen. Wanneer

gevraagd werd: “Dus u nam eigenlijk geen voorzorgsmaatregelen?”, antwoordde zij: “Neen, ik ging

gewoon. Als ik dat wou nemen dan zou ik mijn man niet kunnen zien”. Nadien trachtte zij haar

verklaringen te nuanceren en gaf zij aan dat niet alle dagen ging en bijvoorbeeld een auto huurde voor

het huis. Ook deze verklaringen zijn echter niet geloofwaardig. Zo de autoriteiten werkelijk op zoek

waren naar verzoeker en de woning mogelijks in de gaten hielden, is het niet aannemelijk dat

verzoekster het risico zou hebben genomen om haar man bijna dagelijks, vertrekkende vanuit haar

woning, te bezoeken zonder daarbij verdere voorzorgsmaatregelen te treffen.

Voorts wordt in de bestreden beslissingen met reden aangegeven:

“U verklaarde vervolgens sinds uw vlucht uit de villa in 11.1394 (januari 2016) tot uw vertrek uit Iran

op 1.12.1394 (20 februari 2016) ondergedoken geleefd te hebben. U bracht uw tijd meestal in uw wagen

door en soms verbleef u bij een vriend (CGVS I, p. 14 en CGVS III, p. 5). Wanneer u gevraagd werd

naar eventuele veiligheidsmaatregelen die u in uw dagelijks leven had ingevoerd na uw vroegere

arrestaties en of u bijvoorbeeld eerder ooit was ondergedoken, gaf u aan dergelijke maatregelen nooit

eerder getroffen te hebben na uw vroegere arrestaties. U beweerde louter dat jullie gewoon voorzichtig

waren met wat er rond jullie gebeurde (CGVS III, p. 3-4). Op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde

u evenwel tijdens de laatste acht maanden voor uw vertrek steeds ondergedoken geleefd te hebben bij

andere mensen (CGVS-vragenlijst ingevuld bij DVZ, vraag 3.5). Hiermee geconfronteerd verklaarde u

plots dat u en uw vrouw gedurende acht maanden vaak van huis zijn veranderd omdat u geregeld

gearresteerd was geweest en omdat men wist dat u actief tegen het regime was. U betrok telkens

panden die u huurde. Gevraagd waarom u dergelijke verhuizen niet eerder had vermeld toen gepeild

werd naar eventuele voorzorgsmaatregelen die u had genomen na uw vroegere arrestaties, kwam u niet
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verder dan te stellen dat u het was vergeten of dat u de vraag op dat moment niet had begrepen

(CGVS III, p. 6). Dergelijke verklaring weet, gelet op het geheel aan uw eerdere verklaringen, in alle

redelijkheid niet te overtuigen. U voegde aan het einde van uw derde persoonlijk onderhoud toe dat u

voor de Dienst Vreemdelingenzaken alles kort diende te vertellen. Dat u zich voor de Dienst

Vreemdelingenzaken dient te beperken tot de kernelementen van uw relaas betwist het CGVS niet. Dit

verklaart evenwel niet waarom uw opeenvolgende verklaringen onderling manifest tegenstrijdig zijn. U

opperde verder dat u misschien verkeerd begrepen bent geweest voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uw verklaringen werden er u nochtans voorgelezen waarna u deze voor akkoord ondertekende. Tot slot

stelde u dat het niet nodig was dat u zich voor de volle 100% verborgen hield in Iran. In dat geval is het

bijzonder opmerkelijk dat u in acht maanden tijd toch meermaals verhuisd bent (CGVS III, p. 7). Volledig

in strijd met uw verklaringen beweert uw echtgenote trouwens dat jullie het laatste anderhalve jaar voor

jullie vertrek uit Iran slechts op twee adressen hebben gewoond (CGVS III echtgenote, p. 2-3).”

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Met

de loutere herhaling en bevestiging van (een aantal van) verzoekers verklaringen bij het CGVS, onder

meer omtrent het verloop van het gehoor bij de DVZ, doen zij op generlei wijze afbreuk aan de

voormelde, inzake deze en verzoekers overige verklaringen gedane vaststellingen.

Op verzoeksters vermeende psychische problemen en de beweerde invloed hiervan op haar gezegden,

werd reeds hoger ingegaan. Omwille van de reeds hoger aangehaalde redenen, kunnen zij de

voormelde tegenstrijdigheden niet verklaren.

Ook het tijdsverloop sedert de feiten kan de gedane vaststellingen niet verklaren. Van een verzoeker om

internationale bescherming, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte, coherente, duidelijke en

precieze wijze kan weergeven, zeker die feiten en gebeurtenissen die de essentie uitmaken van het

relaas, die hij persoonlijk heeft meegemaakt en die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek uit zijn

land. Daar de aangehaalde gebeurtenissen een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en van

determinerende invloed waren op hun verdere leven, kunnen zij geacht worden in het geheugen van

verzoekende partijen te zijn gegrift zodat zij bij machte zouden moeten zijn deze op coherente en

duidelijke wijze uiteen te zetten.

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissingen met recht geconcludeerd:

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

directe vluchtaanleiding. De neergelegde arrestatiebevelen d.d. 20.11.1394 (9.2.2016) en 1.12.1394

(20.2.2016) en de oproepingsbrief d.d. 21.11.1394 (10.2.2016) wijzigen voorgaande conclusie niet.

Opdat aan documenten enige bewijswaarde toegekend kan worden moeten deze immers ondersteund

worden door coherente en geloofwaardige verklaringen.”

Eveneens wordt gelet op het voorgaande in de bestreden beslissingen met reden aangegeven:

“Wat betreft de arrestaties voorafgaand aan de inval in 11.1394 (januari 2016) – die u staaft aan de

hand van enkele oproepingsbrieven, aanhoudingsbevelen en bevelen tot vernietiging van een eerder

aanhoudingsbevel - dient opgemerkt te worden dat uit het geheel aan uw verklaringen blijkt dat deze

niet uw rechtstreekse vluchtaanleiding betreffen. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u enkel werd

veroordeeld wanneer er alcohol en muziekinstrumenten werden aangetroffen (CGVS II, p. 2-5). Het

bestaan van beperkingen inzake alcoholconsumptie en het gebruik van muziekinstrumenten volstaat op

zich niet om ten aanzien van u een vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade te weerhouden. De aangehaalde beperkingen zijn gebaseerd op islamitische normen en

waarden en betreffen algemene in de Islamitische Republiek Iran geldende rechtsregels. In dit verband

kan nog worden opgemerkt dat het recht op de eerbiediging van het privéleven niet absoluut is. Het

opleggen van beperkingen aan voornoemde rechten behoort tot de soevereine bevoegdheid van de

verscheidene nationale staten. De eerbiediging van het privéleven moet/kan in de verschillende staten

slechts worden uitgeoefend binnen welomschreven voorwaarden en/of binnen welbepaalde (wettelijke)

grenzen. Uit uw verklaringen blijkt trouwens dat u na een opsluiting van hooguit twee dagen - nadat u op

heterdaad was betrapt - vrij kwam en louter veroordeeld werd tot het betalen van een boete (CGVS II, p.

2-5).”

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zoals terecht wordt

opgemerkt in de voormelde motivering, vormden verzoekers eerdere arrestaties klaarblijkelijk niet de

reden voor het vertrek van verzoekende partijen uit Iran. Verzoeker werd steeds eenvoudigweg

vrijgelaten en werd louter veroordeeld tot het betalen van een boete. Uit niets blijkt dat hij nadien nog in

de negatieve aandacht stond van de Iraanse autoriteiten. Dat verzoeker op basis van deze arrestaties

heden, jaren na datum, nog zou worden gezocht of geviseerd is dan ook geheel niet aannemelijk. Dat



RvV X - Pagina 15

ook verzoekende partijen deze mening zelf zijn toegedaan, blijkt daarbij overigens uit het gegeven dat

zij het nodig achtten om het hoger ongeloofwaardig bevonden asielrelaas uit de doeken te doen.

Omtrent de tweede reden waarom verzoekende partijen voorhouden dat zij niet kunnen terugkeren naar

Iran, met name hun beweerde bekering tot het christendom, dient erop te worden gewezen dat van een

verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd kan verwacht worden dat

hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat

de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker

om internationale bescherming moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene

kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn kennis van de

kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker om

internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het land

algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een

bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om

internationale bescherming.

In dit kader wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd:

“Tot slot slaagt u er, niettegenstaande u gedoopt werd en u deze doop staaft aan de hand van uw

doopcertificaat en foto’s van de doop, geenszins in het Commissariaat-generaal ervan te overtuigen dat

u op oprechte gronden tot het protestantisme bent bekeerd. Het loutere feit dat u gedoopt werd, bewijst

niet dat u ook op oprechte gronden tot dit geloof bent bekeerd. Dit blijkt uit de vaststelling dat,

niettegenstaande uw bewering dat u sinds februari 2017 bekeerd bent en in Griekenland regelmatig

deelnam aan bijeenkomsten en misvieringen en de blijde boodschap verspreidde (wat u staaft met een

attest van een Griekse kerk; CGVS I, p. 5-6) uw kennis over kernelementen van uw nieuw aangenomen

geloof beneden alle peil is. Zo kon u niet correct duiden wat parabels zijn, stelde u verkeerdelijk dat de

bijbel het laatste boek is van het Nieuw Testament, kon u het laatste boek van het Oude Testament niet

benoemen, waren de brieven aan de Corinthiërs u onbekend en slaagde u er niet in ook maar één van

de tien geboden te noemen (CGVS I, p. 8-10). Gevraagd wie Jezus tot het kruis had veroordeeld komt u

niet verder dan te stellen dat het ten tijde van koning Herodes was. Pontius Pilatus herkende u

evenwel niet als dusdanig (CGVS I, p. 10). Tot slot gaf u een verkeerde weergave van het ‘onze vader’

(CGVS I, p. 10). Ook uw echtgenote gaf blijk van een bijzonder lacunaire kennis van haar sinds 2017

aangemeten geloof. Uw echtgenote kon dan wel uitleggen wat een parabel was, maar kon enkel ‘het

verhaal van de rijstslang’ opnoemen als een parabel, waarvan ze de boodschap niet kon toelichten

(CGVS I echtgenote, p. 5-6). Dergelijke parabel bestaat evenwel niet. De parabels van het verloren

muntstuk, van de rijke zot/dwaas en van de talenten kende ze bovendien niet (CGVS I echtgenote, p. 5-

6). Uw echtgenote kon geen toelichting geven bij de drie koningen, noch bij apostelen of Pontius Pilatus

(CGVS I echtgenote, p. 6). Gevraagd naar het eerste mirakel van Jezus, antwoordde uw echtgenote dat

hij het zicht aan een blinde gaf. Gepeild of dit effectief het eerste mirakel was, erkende ze evenwel het

niet te weten (CGVS I echtgenote, p. 7). Uw echtgenote stelde ook verkeerdelijk dat god de aarde in

drie dagen schiep en ze kon geen enkel van de 10 geboden concreet benoemen (CGVS I echtgenote,

p. 7).

Niet alleen is jullie kennis ondermaats, jullie hebben amper enige kerkelijke/geloofsactiviteiten gehad in

België. Bij uw eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 5 februari 2019 stelde u

dat uw laatste bezoek aan een kerk twee maanden geleden was (CGVS I, p. 7). Bij uw derde persoonlijk

onderhoud d.d. 9 oktober 2019 verklaarde u na het vorige persoonlijk onderhoud d.d. 21 maart 2019

geen kerken bezocht te hebben. Met uitzondering van enkele gesprekken met enkele bewoners in het

opvangcentrum oefenden jullie geen activiteiten uit met/voor uw geloof (CGVS III, p. 2-3 en CGVS III

echtgenote, p. 2). Gelet op de gebrekkige kennis van de bijbel die werd vastgesteld tijdens uw

persoonlijk onderhoud op 5 februari 2019, kunnen dergelijke gesprekken evenwel geenszins

weerhouden worden als enige bekeringsactiviteit. Het feit dat u documenten heeft neergelegd die uw

bekering staven (doopcertificaat, attest van ‘International Teams’ en foto’s van doopsel), wil niet

zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Indien een verzoeker geen

overtuigende verklaringen kan afleggen over zijn bekering tast dat de geloofwaardigheid/ oprechtheid

van de bekering aan. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende

verklaringen omtrent het proces van de bekering en de kennis van het nieuw gekozen geloof, wat u en

uw echtgenote geenszins deden. Jullie hebben dan ook niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

(overtuigde) christenen te zijn, zich bij terugkeer naar Iran als christenen te zullen gedragen en/of er als

dusdanig te zullen worden gepercipieerd. Bijgevolg kan er niet vanuit gegaan worden dat jullie in Iran

problemen zouden kennen wegens een bekering tot het christendom. Uit niets blijkt ook dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zijn van jullie vroegere activiteiten uitgevoerd met een Griekse

kerkgemeenschap in Athene. Zo verscheen u vooreerst louter met een foto zonder dat uw naam
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werd vermeld in een lokaal kerkkrantje. Uw echtgenote maakte nog gewag van mensen die in de kerk in

Athene foto’s trokken, maar zij kon geen enkele objectieve of concrete aanwijzing bieden waaruit kan

afgeleid worden dat deze mensen niets meer waren dan bijvoorbeeld toeristen (CGVS II echtgenote, p.

4).”

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Dat

de voormelde, aan hen gevraagde kennis, onredelijk encyclopedisch zou zijn, kan geheel niet

overtuigen. Gezien verzoekende partijen stammen uit een islamitisch land, gezien zij in dit land

bovendien reeds jarenlang bezig waren met de kwestie van het geloof en deelnamen aan

bijeenkomsten waarin dit werd bediscuteerd, gezien zij in Griekenland reeds sedert februari 2017

bekeerd waren, er deelnamen aan bijeenkomsten en misvieringen en de blijde boodschap verspreidden,

gezien zij ook in België initieel twee tot driemaal een kerk bezochten en gezien zij in het verzoekschrift

poneren dat dit allemaal ingegeven was vanuit een innerlijke beleving en overtuiging en de oprechte wil

om voortaan als christen door het leven te gaan, mocht van hen, ook rekening houdende met hun

verblijf in een opvangcentrum en de taalbarrière, worden verwacht dat zij een meer gedegen kennis

zouden hebben en dat zij zouden kunnen antwoorden op de voormelde, eenvoudige en elementaire

kennisvragen omtrent dit geloof. Voorts mocht van verzoekende partijen, zo hun zelfverklaarde bekering

werkelijk was ingegeven vanuit een oprechte, persoonlijke innerlijke overtuiging, worden verwacht dat zij

in België hun kerkelijke activiteiten zouden hebben voortgezet. Bijgevolg kan aan de (oprechtheid van

de) door verzoekende partijen aangehaalde bekering tot het christendom geen geloof worden gehecht,

tonen zij niet aan dat zij zich bij een terugkeer naar Iran als christenen zouden gedragen of er als

dusdanig zouden worden gepercipieerd en kan niet worden aangenomen dat zij er ten gevolge hiervan

problemen zouden kennen.

De overige door verzoekende partijen neergelegde documenten, opgenomen in de mappen

‘documenten’) in hun respectieve administratieve dossier, kunnen omwille van de in de bestreden

beslissingen aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekende partijen overigens niet

worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk doen aan het voorgaande.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen een

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.6. Verzoekende partijen beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op

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

dienaangaande, tonen zij niet aan dat in hunner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.7. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissingen te vernietigen en

de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien februari tweeduizend twintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


