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 nr. 240 371 van 1 september 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH 

Vlaanderenstraat 4 

2000 ANTWERPEN 

 

  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 4 februari 2020 heeft 

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

14 januari 2020. 

 

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 29 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. AHMADZADAH en van 

attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger afkomstig uit Shiraz. U studeerde er Business 

Management aan de universiteit. In het jaar 1386 (Perzische kalender, stemt overeen met de periode 21 

maart 2007/ 21 maart 2008 volgens onze kalender) nam u twee keer deel aan een manifestatie tegen 

het regime. U werd opgepakt, geslagen en gedurende twee dagen vastgehouden. Na het ondertekenen 

van een beloftebrief werd u vrijgelaten. U had weinig interesse in het islamitisch geloof en tijdens het 

vierde of vijfde jaar van uw universitaire studies vernam u dat uw vriend M.M. (…) een christen was. Hij 

sprak met u over het christendom en uiteindelijk nam hij u mee naar een protestantse huiskerk in Shiraz. 

Nadat u ongeveer veertien of vijftien keer had deelgenomen aan bijeenkomsten van de huiskerk werd u 

opgebeld door M. (…) die u vertelde u dat de huiskerk was ontdekt door de autoriteiten. Na overleg met 

uw familie reisde u naar een oom van moederskant in Teheran die u hielp om het land te verlaten. U 
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verliet Iran in februari 2018 en reisde via de Balkanroute naar België. Onderweg verbleef u ongeveer 

zes maanden in Bosnië. Op 4 september 2018 deed u in België een verzoek om 

internationale bescherming. U vernam van uw familie dat de autoriteiten in uw ouderlijke woning zijn 

binnengevallen en uw laptop, een externe harde schijf en een religieus boek hebben meegenomen. Ter 

staving van uw verklaringen legde u uw nationale kaart voor. Aanvankelijk woonde u in België de 

kerkdiensten bij in een katholieke kerk in Florennes. Na het persoonlijk onderhoud legde u een attest 

voor van uw doopsel bij de ‘Volle Evangelie Gemeente’ in Mortsel afgeleverd door de Iraanse Kerk in 

Nederland.  

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 onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en elementen aanwezig in uw administratief dossier 

stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiair beschermingsstatuut kan 

toekennen.  

Vooreerst kan er geen geloof worden gehecht aan uw interesse in het christendom en uw 

huiskerkbezoek in Iran. Zo zou u in contact gekomen zijn met het christelijke geloof via uw vriend M.M. 

(…). Hoewel u hem reeds vier of vijf jaar kende toen hij u aansprak over het christendom hebt u nooit 

geïnformeerd naar zijn familie of zijn achtergrond. U wist zelfs niet of hij christen is van geboorte of een 

bekeerde moslim (CGVS, p. 9 en 10). Over de pastoor van de huiskerk kon u ook nauwelijks enige 

informatie geven. Na enig nadenken kon u zich herinneren dat hij meneer K. (…) heet maar u wist niet 

of hij een religieuze opleiding had gevolgd. Gevraagd of iets meer wist over de pastoor moest u het 

antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 10). U kon enkel zeggen dat hij gearresteerd werd door de 

autoriteiten en dat u niet weet waar hij nu is (CGVS, p. 10). Voorts verklaarde u dat u hecht 

bevriend raakte met de ’jongens’ van de huiskerk en dat jullie veel tijd samen doorbrachten. 

Desondanks kon u geen van de dertien of veertien leden van de huiskerk bij naam noemen, zelfs niet bij 

de voornaam (CGVS, p. 9 en 11). Hoewel u over een bijbel beschikte, die u had gekregen van M. (…), 

hebt u daar in Iran nooit in gelezen (CGVS, p. 11). Gevraagd of er veiligheidsmaatregelen werden 

genomen bij de organisatie van de bijeenkomsten antwoordde u ontkennend. Uit uw verklaringen blijkt 

zelfs dat de de samenkomsten steeds plaatsvonden op dezelfde weekdag, hetzelfde uur en dezelfde 

locatie (CGVS, p. 10 en 11). Uit de beschikbare informatie blijkt nochtans dat huiskerken onder een 

verhoogde aandacht staan van de autoriteiten en dat er invallen en arrestaties plaatsvinden. Het is 

dan ook zeer bevreemdend dat er geen enkele veiligheidsmaatregel werd genomen zoals het 

afwisselen van de dag, het uur of de locatie. Over de ontdekking van de huiskerk door de autoriteiten 

legde u uiterst vage verklaringen af. U verklaarde dat M. (…) u belde en zei dat de bijeenkomst niet 

doorging omdat de kerk was ontdekt. U hebt echter niet eens geïnformeerd hoe de autoriteiten op de 

hoogte waren geraakt van het bestaan van de huiskerk. Of er leden werden opgepakt weet u niet. Na 

dat telefoongesprek hebt u nooit nog geprobeerd om uw vriend M. (…) te contacteren, ook niet via 

sociale media. U stelt dat u bang bent dat het regime u zal opsporen en dat u zelfs hier (in België) 

aanvankelijk niet alleen op straat durfde te gaan, een uitleg de geenszins overtuigt (CGVS, p. 12 en 13)  

Tot slot dient opgemerkt dat uw kennis over christenen in uw land van herkomst uiterst beperkt is. U zou 

hier na uw vertrek uit Iran ook geen verdere informatie over hebben ingewonnen. Zo heeft u geen weet 

van andere huiskerken in Shiraz noch van bekeerlingen die er werden opgepakt. Of er in Shiraz 

christelijke kerken zijn wist u niet te zeggen. Nochtans is de Armeense kerk in Shiraz een toeristische 

trekpleister en heeft die een grote architecturale waarde. Van de gekende bekeerling en leider van een 

netwerk van huiskerken in Iran, Youcef Naderkhani, die verschillende keren werd gearresteerd en nog 

steeds in de gevangenis zit had u zelfs nog nooit gehoord (CGVS, p. 14).  

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

interesse in het christendom, uw huiskerkbezoek in Iran en de daaruit voorvloeiende problemen met de 

Iraanse autoriteiten.  

Dat aan uw geloofsactiviteiten en uw problemen hierdoor in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt 

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

engagement na aankomst in Europa.  

Tijdens het persoonlijk onderhoud bleek ook dat uw kennis over het christendom beperkt is. U stelde dat 

de Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament en u kon uiteindelijk zeggen dat het Nieuwe 

Testament bestaat uit 27 delen, doch u kon geen van de delen bij naam noemen. Gevraagd naar de 

apostelen of volgelingen van Jezus noemde u enkele namen van apostelen om dan verkeerdelijk te 
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verklaren dat er ook vrouwen bij waren. De apostelen waren wel degelijk allemaal mannen. Over de 

apostel Petrus wist u helemaal niets te vertellen en geconfronteerd met de naam ‘Paulus’ bleek u nog 

nooit van hem gehoord te hebben (CGVS, p. 15). Nochtans maken de brieven van laatstgenoemde een 

belangrijk deel uit van het Nieuwe Testament. U verklaarde voorts dat de christenen drie belangrijke 

feesten hebben en u noemde Kerstmis en Pinksteren. De naam van het derde feest (volgens u een paar 

dagen nadat Jezus uit de doden opstond) bleek u echter vergeten. Pasen is nochtans het belangrijkste 

feest van alle christenen. Gevraagd naar de sacramenten van de christenen repliceerde u dat u 

de sacramenten van de protestanten wel kent en noemde u het doopsel en het gebed van onze vader. 

In werkelijkheid echter zijn de twee sacramenten van de protestanten het doopsel en de viering van het 

avondmaal (CGVS, p. 15). Verder wist u niet wat een parabel is en nadat het u werd uitgelegd kon u 

slechts één parabel noemen, namelijk deze van de verloren zoon (CGVS, p. 15 en 16). In werkelijkheid 

bevat de Bijbel zeker een dertigtal parabels die een zeer belangrijke rol spelen binnen het christendom. 

De moraal ervan vormt de kern van de leer van Christus. In de loop van het persoonlijk onderhoud 

vermeldde u dat de ’bergrede’ de belangrijkste toespraak van Jezus is. Gepeild naar de inhoud hiervan 

antwoordde u dat Satan Jezus wilde testen (CGVS, p. 11). Dit komt echter niet aan bod in de bergrede. 

Gevraagd of u in België de Bijbel leest antwoordde u ontkennend en u weet dit aan uw gebrek aan 

kennis van de Belgische landstalen. Gevraagd of u de Bijbel leest in het Farsi via het internet moest u 

toegeven dat u een link naar een dergelijke website hebt gekregen. U zou het echter te druk 

hebben gehad met andere zaken om via deze link het christendom te bestuderen (CGVS, p. 15). 

Hoewel u protestant bent bezocht u ten tijde van het persoonlijk onderhoud een katholieke kerk in 

Florennes. U stelde dat er geen protestantse kerk in de buurt is en u zou niet over de nodige middelen 

beschikken om u naar een protestantse kerk te verplaatsen. Afstanden in België zijn echter niet 

onoverkomelijk groot. Uit informatie blijkt tevens dat er wel degelijk protestantse erediensten worden 

gehouden in de regio, met name in Romedenne en Heer-sur-Meuse. U legde verder geen (begin van) 

bewijs voor van uw wekelijks kerkbezoek in Florennes. De naam van de pastoor kende u niet en de kerk 

heet volgens u ‘Wallonie Catholique’ (CGVS, p. 4). U gaf ook te kennen dat u tijdens deze kerkdiensten 

ter communie gaat (CGVS, p. 13). In tegenstelling tot katholieken geloven de protestanten echter niet 

dat Christus waarachtig lichamelijk aanwezig is onder de gedaanten van brood (en wijn). Ook hierover 

bleek u onwetend (CGVS, p. 13). Na het onderhoud legde u weliswaar een attest voor van uw doop bij 

de ‘Volle Evangelie Gemeente’ in Mortsel afgeleverd door de Iraanse Kerk in Nederland. Het loutere feit 

dat u gedoopt bewijst niet dat u ook op oprechte gronden tot het christendom bent bekeerd.  

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen dient dan ook opgemerkt te worden dat u niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat de door u aangehaalde kerkbezoeken en uw doopsel ingegeven zijn 

door een gefundeerde, oprechte religieuze overtuiging en niet louter geïnspireerd zijn door 

opportunisme.  

Tot slot blijkt dat u publiekelijk enkele christelijk geïnspireerde berichten hebt gedeeld op een 

facebookpagina op uw eigen naam. Nochtans verklaarde u tijdens het persoonlijk onderhoud dat u 

slechts één facebookaccount had welke door de Sepah werd gehackt (CGVS, p. 6). U legt hier echter 

geen (begin van) bewijs van voor. Uit de beschikbare informatie blijkt dat Iraniërs die in het buitenland 

zeer openhartig zijn over hun bekering op sociale media onder de aandacht kunnen komen van de 

Iraanse autoriteiten. In uw geval dient herhaald dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u 

daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot het protestantisme en reeds, als bekeerling, onder de 

negatieve aandacht stond van de autoriteiten omwille van uw bekering. Bovendien hebt u slechts 43 

facebookvrienden en deelde u slechts enkele christelijk geïnspireerde posts. U heeft bijgevolg 

niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar 

Iran uw religieus getinte bijdragen op uw facebookaccount te verwijderen.  

Bijkomend dient toegevoegd dat uw aanhouding naar aanleiding van uw deelname aan een manifestatie 

in Iran dateert van meer dan tien jaar geleden en niet de aanleiding vormde van uw vertrek. Na uw 

vrijlating kende u hierdoor nooit nog enige problemen (CGVS, p. 7 en 8).  

Gelet op wat voorafgaat, kan u de status van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut 

toegekend worden. U bent er immers niet in geslaagd om 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 aannemelijk te maken.  

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

identiteitsgegevens en nationaliteit staan immers niet ter discussie. Het doopattest werd hierboven 

reeds besproken.  

C. Conclusie  

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 
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2. Het verzoekschrift 

 

2.1. Verzoeker beroept zich in zijn verzoekschrift “tot nietigverklaring en schorsing” in een eerste en enig 

middel op de schending van: “artikel 3 EVRM, schending artikel 1 van het Internationaal Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet 

van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), art. 2 par. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/3, 48/4, 51/8, 57/6/2 en 62 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), het motiveringsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel”. 

 

Verzoeker betoogt omtrent zijn bekering tot het christendom: 

“Hoewel de kennis van verzoeker nog enigszins beperkt is, kan hij wel antwoorden op enkele vragen. 

Het enkele feit dat verzoeker nog geen kennisvragen volledig kan beantwoorden, is onvoldoende om 

aan te nemen dat verzoeker zijn vrees voor vervolging niet aannemelijk zou hebben gemaakt. 

Anders dan het CGVS in de bestreden beslissing stelt, valt niet in te zien dat een onverbrekelijke 

samenhang zou bestaan tussen het beantwoorden van kennisvragen aan de ene kant en de werkelijke 

geloofwaardige bekering aan de andere kant. 

Verzoeker werpt dan ook op dat uit de ongeloofwaardige geachte verklaringen van verzoeker niet volgt 

dat de gestelde bekering zelf ongeloofwaardig is. De bekering tot het christendom heeft verzoeker met 

documenten gestaafd, zoals het attest van zijn doopsel. 

Omdat het CGVS geen rekening heeft gehouden met het proces van bekering tot het christendom en 

hierbij enkel heeft vastgesteld dat verzoeker beperkte basiskennis van het christendom heeft, heeft hij 

ondeugdelijk gemotiveerd dat de gestelde bekering van verzoeker tot het christendom ongeloofwaardig 

is. 

Dat verzoeker niet op alle inhoudelijke vragen kan antwoorden, doet hieraan geen afbreuk. Het CGVS 

kon zich dan ook niet zonder nadere motivering op het standpunt stellen dat de door verzoeker gestelde 

bekering tot het christendom zonder meer ongeloofwaardig is.” 

 

Verzoeker geeft vervolgens een algemene en theoretische uiteenzetting omtrent de 

vluchtelingendefinitie zoals opgenomen in het voormelde Verdrag van Genève. Vervolgens geeft hij aan: 

“Opdat iemand als vluchteling kan beschouwd worden, dient hij niet eerst vervolgd geweest te zijn: een 

gegronde vrees voor een —toekomstige- vervolging volstaat. 

Hieraan wordt door de verwerende partij voorbijgegaan, die stelt dat verzoeker geenszins sterk zou 

hebben gemaakt dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van zijn bekering. Nochtans zijn er op de 

facebookpagina van verzoeker verschillende berichten geplaatst die christelijk geïnspireerd zijn. In de 

bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat verzoeker publiekelijk enkele christelijk geïnspireerde 

berichten heeft gedeeld op een facebookpagina op zijn eigen naam. 

De verwerende partij stelt dat uit de beschikbare informatie blijkt dat Iraniërs in het buitenland zeer 

openhartig zijn over hun bekering op sociale media onder de aandacht kunnen komen van de Iraanse 

autoriteiten. In verzoekers geval — zo stelt de verwerende partij -stelt de verwerende partij dat hij niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat hij daadwerkelijk en oprecht bekeerd is tot het protestantisme en reeds, 

als bekeerling, onder de negatieve aandacht stond van de autoriteiten omwille van zijn bekering. 

Verzoeker stelt dat de verwerende partij een voorwaarde toevoegt aan de Vluchtelingenconventie. Gelet 

op en in het licht van de situatie in Iran kan redelijkerwijze worden aangenomen dat verzoeker bij 

terugkeer naar Iran een vervolging zou kunnen riskeren. De verwerende partij stelt dat verzoeker niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat voor hem onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar 

Iran zijn religieus getinte bijdragen op diens facebookaccount te verwijderen. Daarbij gaat de 

verwerende partij echter voorbij aan het feit dat Iran actief informatie verzamelt en dan ook over 

veiligheidsdiensten beschikt. 

Het Algemeen Ambtsbericht Iran van maart 2019 bevestigt dit enigszins: 

(…) 

De verwerende partij betwist evenmin het bestaan van vervolging van geloofsverzakers wat overigens 

uitvoerig wordt uiteengezet in rapporten van onder andere de United States Commission on 

International Religious Freedom. 

(…) 

Verzoeker heeft meer dan voldoende specifieke en zeer waarheidsgetrouwe verklaringen aan de dag 

gelegd dewelke als voldoende bewijs kunnen dienen. Verzoeker meent dat hij zijn gegronde vrees 

aannemelijk heeft gemaakt in het geval hij terug moet keren naar Iran. 

Het is algemeen bekend dat christenen vervolgd worden in Iran. 

Dit wordt bevestigd door Algemeen Ambtsbericht Iran van maart 2019: 
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(…) 

Verder verwijst het rapport van de World Watch List 2020 naar de problematische situatie voor 

christenen in Iran. Uit dit rapport blijkt dat Iran maar liefst op de 9de plaats staat van gevaarlijkste landen 

voor christenen. 

(…) 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het geweld tegenover christenen 62% bedraagt en de 

onderdrukking op de verschillende aspecten van het leven nooit lager is dan 84%. Iran wordt daarbij 

gecatalogeerd onder extreme onderdrukking. 

Het kan dan ook niet worden verwacht van verzoeker om terug te keren naar Iran aangezien verzoeker 

gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van zijn 

bekering. 

Aan bovenstaande ernstige gevolgen die vervolgingen zullen uitlokken, kan dan ook in geen geval 

zomaar worden voorbijgegaan.' Verzoeker loopt bij een terugkeer een reëel gevaar voor vervolging en 

kan in geen geval worden teruggestuurd naar Iran. 

Zelfs zo de Iraanse overheid niet op de hoogte zou zijn van de bekering van verzoeker tot het 

christendom, quod non, is het bij terugkeer naar Iran voor verzoeker onmogelijk zijn geloof verder vrij te 

kunnenbelijden. 

Dit blijkt ook uit volgend artikel van 29 december 2019 

(…) 

Daarnaast dient eveneens rekening te worden gehouden met de activiteiten die verzoeker in België 

heeft ontwikkeld waardoor hij bij terugkeer dreigt vervolgd te worden. Aangezien verzoeker in België vrij 

is zijn nieuw geloof te belijden en inmiddels gedoopt is als christen, is een terugkeer naar Iran voor hem 

dan ook onmogelijk geworden. Verzoeker dreigt bij terugkeer immers vervolgd te worden. 

De kans is dan ook zeer reëel dat wanneer verzoeker terug zou keren naar het land van herkomst, hij 

het slachtoffer zal worden van vervolging en geweld door het regime. 

Voorst dient te worden benadrukt dat verzoeker heeft meegewerkt met de asielinstanties. Diens relaas 

lijkt consistent aangezien hij reeds op de DVZ de kern van zijn relaas uit de doeken heeft gedaan: 

(…) 

Deze verklaringen worden door verzoeker bevestigd tijdens het persoonlijk onderhoud op 28.02.2019. 

Gezien het feit dat verzoeker -blijkens zijn verklaringen op de DVZ- nog niet bekeerd was op 8 oktober 

2018 en het persoonlijk onderhoud op 28.02.2019 plaatsvond kan verzoeker onmogelijk kwalijk worden 

genomen dat hij onvoldoende kennis heeft van het christendom. 

Vooreerst wenst verzoeker op te merken dat de verwerende partij daarbij rekening moest houden met 

het profiel van verzoeker. Uit het administratief dossier (verklaring DVZ d.d. 08.10.2018, vraag nr. II) 

blijkt dat hij school niet heeft afgemaakt. Verder blijkt dat hij een ongeschoolde arbeider is. 

Voorts is het vreemd dat de verwerende partij bijna één jaar wacht alvorens een beslissing te nemen en 

daarbij het kennelijk niet nodig acht om verzoeker nogmaals ui te nodigen voor een persoonlijk 

onderhoud op het CGVS, wetende dat het niet uitgesloten is dat verzoekers kennis uitgebreider zou zijn 

dan hetgeen werd vastgesteld op het verhoor op 28.02.2019. 

Het is duidelijk dat de verwerende partij de medewerkingsplicht schendt alsook het recht om te worden 

gehoord. Ter zake verwijst verzoeker dan ook naar artikel 41 en 47 van het Handvest: 

(…) 

Het staat vast dat de verwerende partij in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel verzoekende partijen 

de gelegenheid diende te geven om te worden gehoord. 

In dit kader dient dan ook voorafgaandelijk worden verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie 

van de Europese inzake arrest M.M.v. Ierland waar het Hof wijst op het recht om te worden gehoord: 

(…) 

Deze rechtspraak werd bovendien bevestigd in het arrest van het EHRM M.A. v. Zwitserland, n°52589-

13, 18 november 2014, §65-66. 

Door verzoekende partij niet te horen, heeft de verwerende partij niet alleen de hoorplicht en de rechten 

van de verdediging geschonden, maar zij is ook voorbijgaan aan het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verzoekende partij had dienstige informatie kunnen verschaffen over ter discussie gestelde elementen 

om de beslissing te beïnvloeden. Hij had met andere woorden zijn zaak beter kunnen verdedigen en 

beïnvloeden. Een ander resultaat was dan ook zeker niet uitgesloten. 

Het enig middel is gegrond.” 

 

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande in hoofdorde om de vluchtelingenstatus of de 

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te 

vernietigen voor bijkomend onderzoek. 
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2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog benevens de in het verzoekschrift aangehaalde en 

geciteerde informatie geen stukken of documenten bij het verzoekschrift. 

 

2.4. Verzoeker legt middels een aanvullende nota ter terechtzitting een handgeschreven getuigenis neer 

van een zekere G. B. van 8 maart 2020 waarin deze stelt dat verzoeker regelmatig de diensten in het 

Farsi met broeder V. B. bijwoont en dat deze laatste telefonisch bevestigde dat verzoeker een christen 

is. 

 

3. Beoordeling van de zaak 

 

3.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het 

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel 

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. 

 

Verzoeker preciseert in het geheel niet op welke wijze artikel 51/8 van de voormelde wet van 15 

december 1980 (Vreemdelingenwet), dat betrekking heeft op het afnemen van een verklaring van de 

asielzoeker met betrekking tot de nieuwe elementen in het kader van een volgend verzoek om 

internationale bescherming, in casu en in het kader van zijn eerste verzoek om internationale 

bescherming geschonden zou (kunnen) zijn. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd. 

 

Verzoeker duidt evenmin hoe artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat betrekking heeft op het 

onderzoek dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voert na de ontvangst 

van het volgend verzoek dat op grond van artikel 51/8 werd overgezonden, te dezen en in het kader van 

zijn eerste verzoek om internationale bescherming zou (kunnen) zijn geschonden. Derhalve wordt ook 

deze schending niet dienstig aangevoerd.  

 

Verder werkt verzoeker niet concreet uit hoe artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

EU, dat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht waarborgt, 

door verweerder of de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt dit artikel 

niet dienstig opgeworpen.  

 

3.2. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing 

van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een 

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus 

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus voorts integraal deel uit van onderhavig arrest. Een 

bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde. 

 

3.3. Verzoeker betoogt verder weliswaar dat zijn recht op horen, zoals vervat in artikel 41 van het 

Handvest van de grondrechten van de EU, zou zijn geschonden, doch hij kan in dit betoog op generlei 

wijze worden gevolgd.  

 

Artikel 41, 2°, a) van het Handvest van de Grondrechten van de EU waarborgt het recht van eenieder te 

worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen.  

 

Te dezen kan eveneens worden gewezen op de inhoud van artikel 57/5ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, dat bepaalt: “De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

roept de verzoeker minstens eenmaal op voor een persoonlijk onderhoud over de inhoud van zijn 

verzoek om internationale bescherming”.  

 

Zoals blijkt uit zowel hetgeen in de bestreden beslissing wordt gesteld, hetgeen wordt aangegeven in 

het verzoekschrift als de stukken opgenomen in het administratief dossier, werd verzoeker bij 

verweerder gehoord tijdens een persoonlijk onderhoud op 28 februari 2019. Aldus werd aan het 

gestelde in artikel 41, 2°, a) van het Handvest van de grondrechten van de EU en artikel 57/5ter, § 1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet voldaan. Waar verzoeker uit afleidt dat het CGVS ertoe verplicht 

was om een tweede persoonlijk onderhoud te organiseren, kan geheel niet worden ingezien. Het CGVS 

heeft een discretionaire bevoegdheid om een tweede persoonlijk onderhoud te organiseren indien het 

dit nodig acht om nadere inlichtingen te verwerven die kunnen leiden tot het vaststellen van het al dan 

niet bestaan van een nood aan internationale bescherming.  

 

Bijkomend kan in dit kader bovendien worden opgemerkt dat nergens uit het dossier blijkt dat verzoeker 

het CGVS zou hebben verzocht om ten tweede male te worden uitgenodigd voor een persoonlijk 
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onderhoud. Bovendien laat hij na om te preciseren wat hij tijdens zulk tweede persoonlijk onderhoud 

dan wel had willen of kunnen toevoegen of uiteenzetten. Verzoeker beperkt zich in deze tot de louter 

algemene, boude en ongefundeerde bewering dat hij (meer) dienstige informatie had kunnen 

verschaffen, zijn zaak beter had kunnen verdedigen en het resultaat had kunnen beïnvloeden. Hij 

verstrekt hierover niet de minste verdere duiding. Daarenboven had verzoeker de kans om middels het 

onderhavige verzoekschrift de nodige bijkomende uitleg en inlichtingen te verschaffen.  

 

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

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft 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 beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het 

verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. 

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

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

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

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

 

3.5. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht 

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

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

en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.  

 

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

bescherming in hetgeen volgt voor wat de overige elementen betreft ambtshalve bij voorrang 

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het 

kader van artikel 48/4. 

 

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke 

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het 

devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle 

aangevoerde argumenten. 

 

3.7. Verzoeker stelt dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat hij zich zou hebben 

bekeerd tot het christendom en daardoor problemen zou riskeren bij een terugkeer.  

 

Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd, kan in dit kader 

verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is 

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

inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen 

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

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

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

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

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

internationale bescherming. 

 

In de bestreden beslissing wordt omtrent verzoekers voorgehouden bekering tot het christendom met 

recht gemotiveerd als volgt: 

“Vooreerst kan er geen geloof worden gehecht aan uw interesse in het christendom en uw 

huiskerkbezoek in Iran. Zo zou u in contact gekomen zijn met het christelijke geloof via uw vriend M.M. 

(…). Hoewel u hem reeds vier of vijf jaar kende toen hij u aansprak over het christendom hebt u nooit 

geïnformeerd naar zijn familie of zijn achtergrond. U wist zelfs niet of hij christen is van geboorte of een 

bekeerde moslim (CGVS, p. 9 en 10). Over de pastoor van de huiskerk kon u ook nauwelijks enige 

informatie geven. Na enig nadenken kon u zich herinneren dat hij meneer K. (…) heet maar u wist niet 

of hij een religieuze opleiding had gevolgd. Gevraagd of iets meer wist over de pastoor moest u het 

antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 10). U kon enkel zeggen dat hij gearresteerd werd door de 

autoriteiten en dat u niet weet waar hij nu is (CGVS, p. 10). Voorts verklaarde u dat u hecht 

bevriend raakte met de ’jongens’ van de huiskerk en dat jullie veel tijd samen doorbrachten. 
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Desondanks kon u geen van de dertien of veertien leden van de huiskerk bij naam noemen, zelfs niet bij 

de voornaam (CGVS, p. 9 en 11). Hoewel u over een bijbel beschikte, die u had gekregen van M. (…), 

hebt u daar in Iran nooit in gelezen (CGVS, p. 11). Gevraagd of er veiligheidsmaatregelen werden 

genomen bij de organisatie van de bijeenkomsten antwoordde u ontkennend. Uit uw verklaringen blijkt 

zelfs dat de de samenkomsten steeds plaatsvonden op dezelfde weekdag, hetzelfde uur en dezelfde 

locatie (CGVS, p. 10 en 11). Uit de beschikbare informatie blijkt nochtans dat huiskerken onder een 

verhoogde aandacht staan van de autoriteiten en dat er invallen en arrestaties plaatsvinden. Het is 

dan ook zeer bevreemdend dat er geen enkele veiligheidsmaatregel werd genomen zoals het 

afwisselen van de dag, het uur of de locatie. Over de ontdekking van de huiskerk door de autoriteiten 

legde u uiterst vage verklaringen af. U verklaarde dat M. (…) u belde en zei dat de bijeenkomst niet 

doorging omdat de kerk was ontdekt. U hebt echter niet eens geïnformeerd hoe de autoriteiten op de 

hoogte waren geraakt van het bestaan van de huiskerk. Of er leden werden opgepakt weet u niet. Na 

dat telefoongesprek hebt u nooit nog geprobeerd om uw vriend M. (…) te contacteren, ook niet via 

sociale media. U stelt dat u bang bent dat het regime u zal opsporen en dat u zelfs hier (in België) 

aanvankelijk niet alleen op straat durfde te gaan, een uitleg de geenszins overtuigt (CGVS, p. 12 en 13)  

Tot slot dient opgemerkt dat uw kennis over christenen in uw land van herkomst uiterst beperkt is. U zou 

hier na uw vertrek uit Iran ook geen verdere informatie over hebben ingewonnen. Zo heeft u geen weet 

van andere huiskerken in Shiraz noch van bekeerlingen die er werden opgepakt. Of er in Shiraz 

christelijke kerken zijn wist u niet te zeggen. Nochtans is de Armeense kerk in Shiraz een toeristische 

trekpleister en heeft die een grote architecturale waarde. Van de gekende bekeerling en leider van een 

netwerk van huiskerken in Iran, Youcef Naderkhani, die verschillende keren werd gearresteerd en nog 

steeds in de gevangenis zit had u zelfs nog nooit gehoord (CGVS, p. 14).  

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

interesse in het christendom, uw huiskerkbezoek in Iran en de daaruit voorvloeiende problemen met de 

Iraanse autoriteiten.  

Dat aan uw geloofsactiviteiten en uw problemen hierdoor in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt 

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

engagement na aankomst in Europa.  

Tijdens het persoonlijk onderhoud bleek ook dat uw kennis over het christendom beperkt is. U stelde dat 

de Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament en u kon uiteindelijk zeggen dat het Nieuwe 

Testament bestaat uit 27 delen, doch u kon geen van de delen bij naam noemen. Gevraagd naar de 

apostelen of volgelingen van Jezus noemde u enkele namen van apostelen om dan verkeerdelijk te 

verklaren dat er ook vrouwen bij waren. De apostelen waren wel degelijk allemaal mannen. Over de 

apostel Petrus wist u helemaal niets te vertellen en geconfronteerd met de naam ‘Paulus’ bleek u nog 

nooit van hem gehoord te hebben (CGVS, p. 15). Nochtans maken de brieven van laatstgenoemde een 

belangrijk deel uit van het Nieuwe Testament. U verklaarde voorts dat de christenen drie belangrijke 

feesten hebben en u noemde Kerstmis en Pinksteren. De naam van het derde feest (volgens u een paar 

dagen nadat Jezus uit de doden opstond) bleek u echter vergeten. Pasen is nochtans het belangrijkste 

feest van alle christenen. Gevraagd naar de sacramenten van de christenen repliceerde u dat u 

de sacramenten van de protestanten wel kent en noemde u het doopsel en het gebed van onze vader. 

In werkelijkheid echter zijn de twee sacramenten van de protestanten het doopsel en de viering van het 

avondmaal (CGVS, p. 15). Verder wist u niet wat een parabel is en nadat het u werd uitgelegd kon u 

slechts één parabel noemen, namelijk deze van de verloren zoon (CGVS, p. 15 en 16). In werkelijkheid 

bevat de Bijbel zeker een dertigtal parabels die een zeer belangrijke rol spelen binnen het christendom. 

De moraal ervan vormt de kern van de leer van Christus. In de loop van het persoonlijk onderhoud 

vermeldde u dat de ’bergrede’ de belangrijkste toespraak van Jezus is. Gepeild naar de inhoud hiervan 

antwoordde u dat Satan Jezus wilde testen (CGVS, p. 11). Dit komt echter niet aan bod in de bergrede. 

Gevraagd of u in België de Bijbel leest antwoordde u ontkennend en u weet dit aan uw gebrek aan 

kennis van de Belgische landstalen. Gevraagd of u de Bijbel leest in het Farsi via het internet moest u 

toegeven dat u een link naar een dergelijke website hebt gekregen. U zou het echter te druk 

hebben gehad met andere zaken om via deze link het christendom te bestuderen (CGVS, p. 15). 

Hoewel u protestant bent bezocht u ten tijde van het persoonlijk onderhoud een katholieke kerk in 

Florennes. U stelde dat er geen protestantse kerk in de buurt is en u zou niet over de nodige middelen 

beschikken om u naar een protestantse kerk te verplaatsen. Afstanden in België zijn echter niet 

onoverkomelijk groot. Uit informatie blijkt tevens dat er wel degelijk protestantse erediensten worden 

gehouden in de regio, met name in Romedenne en Heer-sur-Meuse. U legde verder geen (begin van) 

bewijs voor van uw wekelijks kerkbezoek in Florennes. De naam van de pastoor kende u niet en de kerk 

heet volgens u ‘Wallonie Catholique’ (CGVS, p. 4). U gaf ook te kennen dat u tijdens deze kerkdiensten 

ter communie gaat (CGVS, p. 13). In tegenstelling tot katholieken geloven de protestanten echter niet 

dat Christus waarachtig lichamelijk aanwezig is onder de gedaanten van brood (en wijn). Ook hierover 

bleek u onwetend (CGVS, p. 13). Na het onderhoud legde u weliswaar een attest voor van uw doop bij 
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de ‘Volle Evangelie Gemeente’ in Mortsel afgeleverd door de Iraanse Kerk in Nederland. Het loutere feit 

dat u gedoopt bewijst niet dat u ook op oprechte gronden tot het christendom bent bekeerd.  

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen dient dan ook opgemerkt te worden dat u niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat de door u aangehaalde kerkbezoeken en uw doopsel ingegeven zijn 

door een gefundeerde, oprechte religieuze overtuiging en niet louter geïnspireerd zijn door 

opportunisme.” 

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

Ten onrechte tracht hij de verregaande gebreken in zijn verklaringen en in zijn kennis over het 

christendom immers te vergoelijken.  

Dat hij, zoals hij laat uitschijnen in het verzoekschrift, laaggeschoold zou zijn of als ongeschoolde 

arbeider zou dienen te worden beschouwd, kan te dezen vooreerst bezwaarlijk ernstig worden 

genomen. Zoals blijkt uit het niet-betwiste feitenrelaas, zoals verzoeker ook zelf aangeeft elders in het 

verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.2) en zoals blijkt uit de inhoud van het administratief 

dossier (notities van het persoonlijk onderhoud, p.6; verklaring DVZ, nr.11), studeerde verzoeker 

namelijk vijf jaar Business Management (of internationale handelswetenschappen) aan de universiteit.  

Dat verzoeker nog niet officieel bekeerd was ten tijde van het interview bij de DVZ en dat het persoonlijk 

onderhoud bij het CGVS reeds enkele maanden later plaatsvond, kan evenmin een verklaring bieden 

voor de voormelde vaststellingen. Verzoeker beweerde immers dat hij reeds in Iran interesse kreeg in 

en sprak over het christendom en dat hij er regelmatig een huiskerk bezocht, en dit in totaal veertien of 

vijftien keren. Bovendien zou hij er een religieus boek hebben gehad. Daarnaast gaf hij aan dat hij ook 

in België kerkdiensten bijwoonde en werd gedoopt. Derhalve mochten van verzoeker weldegelijk (veel) 

meer gedegen antwoorden worden verwacht op de voormelde vragen omtrent zijn religieuze activiteiten 

en religie.  

Dat hij wel kon antwoorden op enkele (andere) vragen, weegt tegen de veelheid aan voormelde, 

frappante vaststellingen voorts in het geheel niet op.  

In tegenstelling met wat verzoeker voorhoudt, dient op basis van het geheel van de voormelde 

vaststellingen weldegelijk te worden besloten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan zijn 

vermeende bekering tot het christendom, zijn bezoeken aan een huiskerk in Iran en de daaruit 

voortvloeiende problemen met en vrees ten aanzien van de Iraanse autoriteiten. Eveneens blijkt hieruit 

genoegzaam dat verzoeker in het geheel niet aannemelijk maakt dat zijn kerkbezoeken – zoals blijkt uit 

de bijgebrachte getuigenis, en daargelaten de waarde van deze getuigenis – en doopsel in België 

zouden zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging en niet louter zijn 

geïnspireerd door opportunisme.  

 

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd: 

“Tot slot blijkt dat u publiekelijk enkele christelijk geïnspireerde berichten hebt gedeeld op een 

facebookpagina op uw eigen naam. Nochtans verklaarde u tijdens het persoonlijk onderhoud dat u 

slechts één facebookaccount had welke door de Sepah werd gehackt (CGVS, p. 6). U legt hier echter 

geen (begin van) bewijs van voor. Uit de beschikbare informatie blijkt dat Iraniërs die in het buitenland 

zeer openhartig zijn over hun bekering op sociale media onder de aandacht kunnen komen van de 

Iraanse autoriteiten. In uw geval dient herhaald dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u 

daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot het protestantisme en reeds, als bekeerling, onder de 

negatieve aandacht stond van de autoriteiten omwille van uw bekering. Bovendien hebt u slechts 43 

facebookvrienden en deelde u slechts enkele christelijk geïnspireerde posts. U heeft bijgevolg 

niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar 

Iran uw religieus getinte bijdragen op uw facebookaccount te verwijderen.” 

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Met de loutere verwijzing naar de op zijn 

Facebook gedeelde berichten, doet verzoeker op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, terechte 

vaststellingen dienaangaande. Verzoeker, die blijkens het voorgaande klaarblijkelijk geen andere 

elementen aanhaalde of aanhaalt waaruit kan worden afgeleid dat hij reeds in de negatieve aandacht 

stond van de Iraanse autoriteiten, toont, mede gelet op het beperkte aantal vrienden en het beperkte 

aantal christelijke berichten op zijn Facebook, in het geheel niet aan en maakt geenszins aannemelijk 

dat de Iraanse autoriteiten van de berichten op zijn Facebookpagina op de hoogte zouden zijn. Verder 

dient samen met verweerder te worden besloten dat verzoeker, gezien hij niet aantoont dat zijn 

religieuze activiteiten zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde geloofsovertuiging en 

aangenomen kan worden dat deze zijn ingegeven vanuit louter opportunisme, niet aannemelijk maakt 

dat het voor hem onoverkomelijk zou zijn om zijn religieus getinte bijdragen van Facebook te 

verwijderen.  

 

De Raad oordeelt dat ingevolge het volstrekt ongeloofwaardig bevinden van haar initieel voorgehouden 

asielrelaas waarom verzoeker zijn land van herkomst is ontvlucht, de voorgehouden verdere bekering in 
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Europa tot het christendom duidelijk een opportunistisch karakter heeft die er louter toe strekt op deze 

basis de vluchtelingenstatus en een verblijfsmachtiging te kunnen verwerven. Door de Raad kan dan 

ook niet worden aangenomen dat verzoeker bij terugkeer naar zijn land van herkomst aldaar het 

christelijk geloof zal aanhangen. 

 

Verzoeker laat de bestreden beslissing tot slot geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt: 

“Bijkomend dient toegevoegd dat uw aanhouding naar aanleiding van uw deelname aan een 

manifestatie in Iran dateert van meer dan tien jaar geleden en niet de aanleiding vormde van uw vertrek. 

Na uw vrijlating kende u hierdoor nooit nog enige problemen (CGVS, p. 7 en 8).” 

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

ongemoeid laat, onverminderd gelden.  

 

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

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

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

het voorgaande. 

 

Gelet op het voorgaande, is verzoekers verwijzing naar informatie over de situatie voor christenen in 

Iran voor het overige niet dienstig. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen 

betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke algemene informatie kan niet volstaan om aan te tonen 

dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of 

vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, 

manifest in gebreke.  

 

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees 

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals 

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

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

elementen dan de aangevoerde, hoger besproken asielmotieven. Gelet op de hoger gedane 

vaststellingen dienaangaande, toont hij niet aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden bestaan 

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op 

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

 

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

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

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een september 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 


