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 nr. 240 383 van 1 september 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  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 11 maart 2020 heeft 

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

5 februari 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 2 juli 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat  

A. LOOBUYCK en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Rasht en beschikt u over de Iraanse nationaliteit. 

Omstreeks 2011 kwam u via een Armeense vriend, A. (…), in contact met het christendom en begon u 

een huiskerk te bezoeken. Toen u zich op een dag in 2012 naar de huiskerk begaf werd u gebeld door 

uw vriend die u vertelde dat er een inval was gebeurd en dat u zeker niet naar de plaats van afspraak 

mocht gaan. U was een straat verwijderd van de huiskerk en maakte rechtsomkeer. U besloot dat het 

niet langer veilig voor u was om in Iran te blijven en vluchtte naar Duitsland, waar u om internationale 

bescherming verzocht. Drie weken na uw aankomst in Duitsland werd u gedoopt. Eind 2012 werd u in 

Duitsland het vluchtelingenstatuut toegekend. Tijdens uw verblijf in Duitsland bekeerde ook uw broer 
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zich tot het christendom en reisde hij eveneens naar Duitsland, waar ook hij het statuut van erkend 

vluchteling ontvangen zou hebben. Toen u anderhalf jaar in Duitsland had verbleven werd uw moeder 

ernstig ziek en besloot u terug te keren naar Iran om haar bij te staan. U diende uw 

Duitse verblijfsdocumenten binnen bij de Duitse autoriteiten die uw terugkeer naar Iran financierden. 

Gezien u schrik had om met uw eigen identiteit in Iran aan te komen kocht u via connecties in Turkije 

een vals Iraans paspoort. Nadat u met uw origineel Iraans paspoort het vliegtuig was ingestapt, wisselde 

u van paspoort en legde u bij aankomst in Iran uw valse paspoort voor bij de paspoortcontrole. Na uw 

terugkeer naar Iran installeerde u zich in Rasht en betaalde u een kennis die bij het registratiebureau 

werkte om uw achternaam te wijzigen en nieuwe identiteitsdocumenten te laten maken: het tweede stuk 

van uw achternaam, G. (…), liet u verwijderen en u behield enkel de achternaam S. (…). U ontving met 

deze gewijzigde achternaam een nieuwe identiteitskaart (melli kaart) en een nieuw geboorteboekje 

(shenasnameh) waardoor u een leven kon opbouwen zonder dat de autoriteiten te weten zouden komen 

wie u was. Uw christelijk leven beperkte zich na uw terugkeer naar Duitsland tot het dagelijks in uzelf 

opzeggen van een gebed. Voorts ondernam u geen enkele christelijke activiteit en sprak u met niemand 

over het christendom. U kwam te weten dat uw zus ondertussen ook naar het christendom bekeerd was 

en nadat zij hier problemen omtrent had gekend hielp u haar het land te ontvluchten en naar Duitsland 

te reizen. Uw vader nam u de bekering en het vertrek van uw broer en zus erg kwalijk en jullie relatie 

verslechterde. U leerde uw echtgenote S. B. (…) (O.V. (…)) kennen en stapte in februari 2019 met haar 

in het huwelijk. Uw echtgenote was op de hoogte van uw bekering naar het christendom. Zij had eerder 

enkele cursussen van de spirituele beweging Faradarmani gevolgd maar was niet gelovig. Op 28 

mordad van het jaar 1398 (Iraanse tijdrekening; stemt overeen met 19 augustus 2019) werd u door de 

conciërge van uw woning gebeld die u vertelde dat de autoriteiten uw woning waren binnen gevallen en 

naar u gevraagd hadden. U contacteerde uw echtgenote en samen vertrokken jullie meteen naar een 

vriend in Teheran, bij wie jullie onderdoken. Deze vriend, M. (…), vertelde u dat hij van een andere 

vriend gehoord had dat een oude buurjongen van u, uit de wijk waar uw ouders woonden ten tijde van 

uw bekering en uw vlucht naar Duitsland – iedereen in de wijk wist toen waarom u was gevlucht –, u op 

straat gezien had en dat hij die vriend vragen had gesteld over uw vlucht naar Duitsland en uw 

terugkeer naar Iran. U vermoedde dat deze vroegere buurjongen, die voor de Bassidj werkt en tot een 

familie behoort die pro-regime is en banden heeft met de autoriteiten, u verklikt had. U contacteerde uw 

moeder, die u vertelde dat de autoriteiten bij haar langs gekomen waren en dat ze naar jullie woning 

was gegaan, die opengebroken was en waar bleek dat de autoriteiten enkele van jullie 

identiteitsdocumenten hadden meegenomen. U besloot samen met uw echtgenote Iran te verlaten. Via 

een smokkelaar ontving u valse Iraanse paspoorten waarmee jullie op 2 shahriwar 1398 (24 augustus 

2019) naar Turkije reisden, van waar jullie twee weken later met valse Braziliaanse paspoorten naar 

België reisden, waar jullie op 6 september 2019 aankwamen. Bij aankomst in België werd vastgesteld 

dat jullie met een vals paspoort reisden en werden jullie tegengehouden door de luchthavenpolitie, 

waarop jullie aangaven een verzoek om internationale bescherming te willen indienen. U wenst niet 

terug te keren naar Iran uit vrees dat u door de autoriteiten aangehouden zal worden omwille van 

uw bekering naar het christendom. Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende 

documenten neer: een kopie van uw mellikaart (nationale kaart); een kopie van jullie huwelijksboekje; 

een kopie van uw Duits doopcertificaat (waarop uw oude familienaam nog staat vermeld); en e-

mailcommunicatie tussen uw sociaal assistent en uw advocaat (over de asielprocedure).  

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden 

in uw hoofde heeft kunnen identificeren. 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. Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaatgeneraal van oordeel dat 

uw verzoek om internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van 

artikel 57/6/1, § 1 van de Vreemdelingenwet.  

Het feit dat u de autoriteiten bij aankomst in België hebt misleid met betrekking tot uw identiteit en/of 

uw nationaliteit door valse informatie of valse documenten te verstrekken of door informatie of relevante 

documenten die een negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden, 

rechtvaardigde dat een versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.  

Uit de elementen in uw administratief dossier blijkt dat u de vluchtelingenstatus verleend werd door de 

bevoegde Duitse instanties in 2013 evenals dat deze status nog steeds actueel zou zijn. Artikel 57/6, § 

3, eerste lid, 3° Vreemdelingenwet bepaalt dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan verklaren wanneer de 

verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie.  
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Echter, in voorliggend geval moet op grond van uw verklaringen worden vastgesteld dat u reeds eind 

2013/begin 2014 terugkeerde naar uw land van herkomst, dat u er uw huidige echtgenote S. B. (…) 

leerde kennen, evenals dat de motieven die u en uw echtgenote actueel inroepen ter staving van jullie 

verzoek om internationale bescherming in België met name voortvloeien uit gebeurtenissen en 

ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na uw terugkeer naar Iran.  

Derhalve is het Commissariaat-generaal van oordeel dat het aangewezen is om uw verzoek om 

internationale bescherming, in lijn met het gelieerde verzoek dat werd ingediend door uw echtgenote 

(die zelf overigens niét over een internationale beschermingsstatus beschikt in Duitsland), in 

overeenstemming met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, geheel opnieuw te 

onderzoeken ten opzichte van Iran, rekening houdend met jullie beider actuele situatie.  

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

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

beschermingsstatuut kan worden toegekend.  

In de eerste plaats dient opgemerkt te worden dat het loutere feit dat u in 2013 door de Duitse staat 

het vluchtelingenstatuut werd toegekend, geenszins uitsluitsel geeft betreffende uw actuele vrees ten 

aanzien van Iran, temeer daar u terugkeerde naar Iran. De vaststelling dat u vrijwillig terugkeerde naar 

Iran stelt bovendien de ernst van uw vrees zoals beweerd ten aanzien van de Duitse asielinstanties 

ernstig in vraag.  

Dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de geloofwaardigheid van uw beweerde problemen in 

Iran die u ertoe brachten eind 2012 naar Duitsland te vluchten en aldaar een verzoek om internationale 

bescherming in te dienen, blijkt ook uit de vaststelling dat u omtrent de omstandigheden van uw vertrek 

uit Iran destijds alsook uw reisroute van en terug naar Iran meerdere tegenstrijdige verklaringen 

aflegde.  

Zo blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat u ten aanzien van de 

Duitse asielinstanties verklaarde in contact te zijn gekomen met het christendom via een oudere buur 

die samenwoonde met zijn zus, bij wie u altijd op vrijdag over de vloer kwam om samen thee te drinken 

en over het christendom te praten. Deze buurman gaf u tevens het evangelie en enkele christelijke 

boekjes. Ten aanzien van het Commissariaat-generaal verklaarde u evenwel dat u in contact kwam met 

het christendom via A. (…), een Armeense man die enkel samen met zijn vader dicht bij uw werkplaats 

woonde, met wie u bevriend raakte en die u geregeld in uw zaak kwam opzoeken. U verduidelijkte dat u 

niet in de buurt bij A. (…) woonde en voegde hieraan toe dat u slechts eenmaal bij hem thuis kwam en 

dat u van hem nooit een Bijbel ontving. U gaf voorts aan hierbuiten nooit met anderen over het 

christendom te hebben gesproken (CGVS II, p. 10-13). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, 

stelde u na aankomst in Duitsland verschillend advies van andere verzoekers te hebben gekregen 

waardoor u niet langer wist wat u precies wel en niet moest zeggen (CGVS II, p. 12, 14), hetgeen 

een weinig afdoende uitleg is voor de vastgestelde incoherenties, temeer daar het belang de waarheid 

te vertellen doorheen de asielprocedure meermaals wordt benadrukt en dat u ook tijdens het gesprek 

met een medewerker van de Duitse asielinstanties werd aangemaand de waarheid te vertellen. Voorts 

verklaarde u in Duitsland dat de voorganger van uw huiskerk een zekere Ma. (…) was, daar waar u ten 

aanzien van het Commissariaat-generaal verklaarde dat de priester van de huiskerk P. (…) werd 

genoemd (CGVS I, p. 16; CGVS II, p. 11). In Duitsland zei u voorts dat u, toen u zich op een dag naar 

de huiskerk begaf, enkele verdachte personen en personenwagens voor de huiskerk zag staan waarvan 

u vermoedde dat het om de autoriteiten ging, waarop u voorbijreed en niet stopte. Tijdens het eerste 

onderhoud op het Commissariaat-generaal bevestigde u deze versie en stelde u dat u bij aankomst aan 

de huiskerk enkele vreemde personen voor de deur zag staan die er niet als burgers uitzagen 

en waarvan u vermoedde dat het agenten waren, waarop u rechtsomkeer maakte en u meteen hierna 

gebeld werd door uw vriend A. (…), aan wie u vertelde wat u gezien had (CGVS I, p. 15). Tijdens het 

tweede onderhoud stelde u evenwel dat u onderweg was naar de huiskerk, maar dat u een straat 

verwijderd van de huiskerk was – u was nog niet aan de huiskerk aangekomen –, toen u werd opgebeld 

door uw vriend A. (…), die u waarschuwde niet naar de bijeenkomst te gaan omdat er een inval had 

plaatsgevonden, waarop u meteen rechtsomkeer maakte (CGVS II, p. 10-12). Tot slot antwoordde u bij 

uw eerste onderhoud op de vraag wie er bij de bijeenkomst allemaal aangehouden was dat u enkel wist 

dat drie leden toen aanwezig waren, met name Me. (…), I. (…) en Mo. (…) en dat u van hen niets meer 

had gehoord. U probeerde via een vriend nieuws over hen te krijgen, maar dit lukte niet (CGVS I, p. 15). 

Bij uw tweede onderhoud zei u dat er u verteld werd dat twee deelnemers aan de bijeenkomst waren 

opgepakt. Als u zich niet vergiste, waren dit Me. (…) en I. (…), Mo. (…) was niet opgepakt (CGVS II, p. 

11).  

Wat betreft de reisroute die u destijds aflegde naar Duitsland dient eveneens gewezen te worden op een 

ernstige tegenstrijdigheid. Zo verklaarde u in 2012 ten aanzien van de Duitse asielinstanties 

rechtstreeks van op de Imam Khomeini luchthaven te Teheran naar Düsseldorf, Duitsland, te zijn 

gevlogen. Ten aanzien van het Commissariaatgeneraal beweerde u evenwel in 2012 met een 
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smokkelaar over land naar Turkije te zijn gereisd, van waar u eerst naar Spanje werd gebracht en 

vervolgens verder reisde naar Duitsland (CGVS II, p. 12). Hiermee geconfronteerd, erkende u dit in 

Duitsland zo verklaard te hebben omdat u er beïnvloed werd door derden die u hadden aangeraden 

valse verklaringen af te leggen omtrent uw reisroute (CGVS II, p. 12). Opnieuw kan deze verklaring niet 

overtuigen.  

Bovenstaande tegenstrijdigheden zetten de geloofwaardigheid van uw beweerde bekering in Iran en van 

uw problemen in Iran naar aanleiding hiervan volledig op de helling.  

Niet lang nadat u in 2012 aankwam in Duitsland werd u gedoopt en ging u enkele keren naar de kerk.  

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

vormt echter eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde 

(voortgezette) religieuze engagement en doopsel na aankomst in Europa. Dat u nauwelijks enkele 

dagen na uw aankomst in Duitsland reeds een kerk bezoekt en werd gedoopt en u dit kerkbezoek en 

doopsel linkt aan uw bekering in Iran – de priester in Duitsland was immers op de hoogte van uw 

christelijke activiteiten in Iran (CGVS I, p. 10) –, terwijl deze bekering in Iran niet geloofwaardig is, wijst 

erop dat er aan uw motivatie om in Duitsland naar de kerk te gaan en er gedoopt te worden geen enkel 

geloof gehecht kan worden en dat u bijgevolg eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit 

een oprechte overtuiging in Duitsland naar de kerk ging en er gedoopt werd.  

Deze vaststelling wordt kracht bijgezet doordat u niet eens wist binnen welke protestante stroming u 

gedoopt werd. Nochtans kan van een oprechte gelovige op zijn minst verwacht worden dat hij weet tot 

welke religieuze stroming hij zich bekeerde en in welk soort kerk hij zich liet dopen. U gaf in dit verband 

aan niet te weten welke stromingen er allemaal bestaan binnen het protestantisme en pas nadat u 

enkele voorbeelden van protestantse kerken werden genoemd, gaf u aan dat u in Duitsland over de 

Lutherse kerk had gehoord en dat het zodoende mogelijk was dat u in die kerk gedoopt was; de andere 

genoemde stromingen (de evangelische kerk, de Pinkstergemeenschap, ...) zeiden u immers niets 

(CGVS I, p. 9-10). Uit de kopie van het door u neergelegde doopcertificaat blijkt evenwel dat u op 23 

september 2012 in de evangelische kerk van Bonn werd gedoopt.  

Dat u zich eerder om opportunistische redenen in Duitsland liet dopen, blijkt tevens uit uw verklaringen 

dat uw christelijke activiteiten, sinds u in 2012 in Duitsland het vluchtelingenstatuut ontving, op een laag 

pitje stonden. Zo verklaarde u dat u in Duitsland, nadat u het vluchtelingenstatuut was toegekend, nog 

maandelijks slechts twee keer meer naar de kerk ging en dat u, eenmaal u taalcursussen begon te 

volgen, geen tijd meer had om in de Bijbel te lezen. Evenmin nam u in Duitsland ooit deel aan 

Bijbelstudie (CGVS I, p. 11; CGVS II, p. 18). Dat u slechts af en toe naar de kerk ging, staat evenwel 

haaks op de attitude van een overtuigde gelovige.  

Gelet op bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk vanuit een 

oprechte overtuiging in Duitsland tot het christendom te zijn bekeerd.  

Dat u de oprechtheid van uw bekering in Duitsland niet aannemelijk heeft gemaakt, blijkt voorts uit uw 

houding ten aanzien van het christendom bij uw terugkeer naar Iran. Sinds uw terugkeer naar Iran had u 

immers geen enkele christelijke activiteit meer: zo had u geen enkel contact met andere christenen, ging 

u nooit naar een huiskerk en las u nooit in het heilige boek. U beweerde niet over een bijbel of andere 

christelijke elementen in uw woning te beschikken en trachtte op geen enkele wijze kennis van het 

christendom te verwerven (CGVS I, p. 8-9, 11; CGVS II, p. 17, 19-20). Ook met uw echtgenote, die op 

de hoogte was van uw bekering, sprak u nauwelijks over het christendom (CGVS I, p. 9; CGVS II, p. 19-

20). U stelde dit alles bewust te hebben vermeden aangezien u schrik had opnieuw problemen te krijgen 

en u dit uw moeder wilde besparen (CGVS I, p. 9, 11; CGVS II, p. 17). Aangezien uw eerdere 

problemen ongeloofwaardig zijn, is uw beweerde schrik opnieuw in de problemen te komen echter niet 

meteen aannemelijk, temeer daar u in België, waar u in alle redelijkheid geen schrik zou moeten 

hebben, ook geen christelijke activiteiten ontplooide (cf. infra). Gevraagd op welke manier u uw geloof 

dan nog beleed, stelde u dat u elke dag in uzelf uw gebed opzegde en dat u uw geloof, buiten 

enkele gesprekken erover met uw echtgenote, verder voor uzelf hield gedurende uw vijf- tot zesjarige 

verblijf in Iran (CGVS I, p. 9; CGVS II, p. 19-20). Het is evenwel opmerkelijk dat u, als beweerde 

christen, op geen enkele manier trachtte het christendom verder te bestuderen en uzelf als christen 

verder te ontplooien. Gevraagd waarom u de afgelopen jaren nooit in de bijbel las gaf u aan niet over 

een kopie te beschikken, u stelde immers dat het niet gemakkelijk is in Iran aan een bijbel te komen en 

dat u na uw terugkeer naar Iran geen bijbel in het huis van uw ouders binnen durfde te brengen en na 

uw huwelijk met uw echtgenote ook niet in jullie woning, uit schrik dat uw schoonfamilie het boek zou 

vinden (CGVS I, p. 11; CGVS II, p. 13, 20). Mocht u daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in het 

christendom en uw kennis willen verdiepen, kan er evenwel van uitgegaan worden dat er zelfs in 

Iran mogelijkheden zijn om zich op discrete wijze in een ander geloof dan de islam te verdiepen.  

Dat er geen geloof gehecht kan worden aan de oprechtheid van uw bekering, blijkt tevens uit uw 

houding in België. Hoewel u tussen uw eerste en tweede onderhoud via studie enige kennis over het 

christelijke geloof heeft verzameld, gaat u heden niét naar de kerk. Gevraagd of u sinds uw verblijf in 
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een open opvangstructuur naar de kerk bent gegaan stelde u immers slechts eenmaal naar een kerk in 

Florennes te zijn gegaan, waar u erachter kwam dat het een katholieke kerk was en u niet binnen ging: 

u wist immers niet of u als protestant een katholieke kerk binnen mocht (CGVS II, p. 7). U stelde te 

weten dat er een Iraanse protestantse kerk in Brussel bestaat maar stelde niet over de nodige middelen 

te beschikken om u naar deze kerk te verplaatsen (CGVS II, p. 7). Uit informatie blijkt evenwel dat er in 

de zeer dichte nabijheid van uw opvangcentrum wel degelijk protestantse erediensten worden 

gehouden, met name in Morville, Romedenne en Heer-sur-Meuse. Bovendien beschikte u in België ten 

tijde van uw tweede onderhoud nog steeds niet over een bijbel (CGVS II, p. 22).  

Het geheel van bovenstaande elementen noopt ertoe te besluiten dat u niet heeft aangetoond dat uw 

christelijke activiteiten destijds in Duitsland, voor zover u deze daadwerkelijk gehad zou hebben, 

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

door opportunisme.  

Dat u in Duitsland gedoopt bent en af en toe naar de kerk ging, doet aan de vaststelling aangaande 

het opportunistische karakter van uw bekering geen afbreuk. In dit verband dient er nog gewezen te 

worden op de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waaruit blijkt dat de Iraanse 

autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming schenken en 

dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland, in casu Duitsland, 

hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel 

hadden – u heeft echter, zoals hierboven aangetoond, niet aannemelijk gemaakt voor uw vertrek uit Iran 

in 2012 vervolgd te zijn geweest –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de 

Iraanse autoriteiten te komen.  

Dat er noch aan uw vluchtmotieven anno 2012, noch aan (de oprechtheid van) uw bekering in Duitsland 

geloof kan worden gehecht, blijkt tevens uit uw terugkeer naar Iran en uw ongeloofwaardige 

verklaringen in verband hiermee.  

U verklaarde anderhalf jaar nadat u in Duitsland de vluchtelingenstatus was toegekend, Duitsland te 

hebben verlaten, nadat u de Duitse asielinstanties op de hoogte had gebracht van uw vertrek naar Iran, 

u de nodige papieren omtrent uw vertrek (en vermoedelijk in verband met uw afstand van het 

vluchtelingenstatuut) had ondertekend, u uw Duitse identiteitsdocumenten had ingeleverd en uw reis 

door Duitsland bekostigd was (CGVS I, p. 3-4; CGVS II, p. 14-15). Uit uw Duits dossier blijkt evenwel 

dat de vluchtelingenstatus u op 12 februari 2013 werd toegekend en dat u op 29 november 2013 

Duitsland verliet met een onbekende bestemming, hetgeen moeilijk te rijmen is met uw bovenstaande 

bewering.  

Voorts dient gewezen te worden op een ernstige tegenstrijdigheid betreffende uw reis van Duitsland 

terug naar Iran. Zo verklaarde u tijdens het eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal dat u, 

nadat u met uw origineel Iraans paspoort was ingecheckt in Duitsland, u dit paspoort, zoals u was 

aangeraden, vernietigde en tijdens de rechtstreekse vlucht naar Iran door het toilet spoelde, waarop u 

bij aankomst in Iran een vals Iraans paspoort, onder een andere naam, neerlegde (CGVS I, p. 4). 

Tijdens het tweede onderhoud verklaarde u evenwel dat u bij aankomst in Iran erg zenuwachtig was 

aangezien uw originele Iraanse paspoort zich (nadat u het had verwisseld met het valse Iraans 

paspoort) in uw handbagage bevond en u schrik had dat dit bij aankomst in Iran gevonden zou worden 

(CGVS II, p. 15-16). Geconfronteerd met deze flagrante tegenstrijdigheid, ontkende u uw 

eerdere verklaringen en herhaalde u dat u uw origineel paspoort mee door de douane nam en naar huis 

nam (CGVS II, p. 15-16). Een louter ontkennen van eerder afgelegde verklaringen kan echter niet als 

een afdoende verklaring voor een dergelijk flagrante tegenstrijdigheid worden beschouwd. Aangezien u 

bij uw eerste onderhoud beweerde dat u uw paspoort vernietigd had om te vermijden dat uw identiteit 

bekend zou raken – als uw paspoort zou gevonden worden, zou u op de luchthaven al gearresteerd 

worden – (CGVS I, p. 4) en aangezien er aan uw verklaringen over uw paspoort bij terugkeer naar Iran 

niet het minste geloof gehecht kan worden, kan er noch aan uw beweerde vrees bij uw terugkeer naar 

Iran vanuit Duitsland, noch aan uw beweerde illegale terugkeer vanuit Duitsland naar Iran geloof 

gehecht worden.  

De ongeloofwaardigheid van uw problemen die aan de basis lagen van uw vertrek naar Duitsland en 

van (de oprechtheid van) uw bekering blijkt tevens uit de vaststelling dat u uw bewering na uw terugkeer 

naar Iran steeds onder de radar te hebben geleefd, niet aannemelijk heeft gemaakt.  

U beweerde na uw aankomst in Iran via een kennis een werknemer van het registratiebureau betaald te 

hebben om uw naam te laten wijzigen; het tweede stuk van uw achternaam, G. (…), liet u verwijderen 

en u behield enkel de achternaam S. (…). Onder deze ‘nieuwe identiteit’ ontving u van dezelfde 

medewerker van het registratiebureau een nieuwe nationale kaart (mellikaart) en geboorteboekje 

(shenasnameh). Met deze documenten registreerde u in 2019 uw huwelijk, waarop uw huwelijksboekje 

u werd uitgereikt (CGVS I, p. 5; CGVS II, p. 7). Het is evenwel weinig aannemelijk dat u, louter door het 

verwijderen van een deel van uw achternaam, incognito door het leven zou kunnen gaan in Iran. 

Immers, zo blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal, beschikt elke Iraanse staatsburger 
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over een uniek identiteitsnummer, dat zowel op de identiteitskaart als op het shenasnameh staat en 

staat er op de identiteitskaart tevens informatie van de houder die door het document te scannen, 

afgelezen kan worden.  

Bovendien is het opmerkelijk dat u na terugkeer naar Iran eind 2013/begin 2014 geen advocaat 

heeft geconsulteerd om te informeren naar uw gerechtelijk dossier en er zelfs niet eens aan gedacht 

heeft. U verklaarde hierin geen stappen te hebben ondernomen uit vrees dat u de aandacht zou trekken 

van de autoriteiten en u wilde dat men u zou vergeten (CGVS II, p. 25). Dat u enerzijds het risico zou 

genomen hebben om naar Iran terug te keren en zelfs uw identiteit aan te passen maar het anderzijds 

niet aandurfde om pogingen te ondernemen om informatie over uw gerechtelijk dossier te verkrijgen, 

overtuigt niet. Nochtans kan van een verzoeker om internationale bescherming in alle redelijkheid 

verwacht worden dat hij zich zo volledig mogelijk en gedetailleerd informeert over al deze aspecten die 

ook maar enigszins verband houden met de kern van zijn vrees.  

Uw bewering dat u in Iran niet over een bankrekening beschikte omdat u schrik had zich tot de 

autoriteiten te wenden, dat het huurcontract van de winkel die u met een vriend uitbaatte en de woning 

waar u met uw echtgenote woonde voor dezelfde reden niet op uw naam stonden en dat u voor de 

opmaak van uw huwelijksakte opnieuw beroep deed op een kennis die op het registratiebureau werkte 

die de akte persoonlijk opstelde (CGVS I, p. 5, 7), staafde u niet.  

Het geheel van bovenstaande vaststellingen zet de geloofwaardigheid van uw beweerde bekering in 

2011-2012, de problemen die u hieromtrent gekend zou hebben in Iran en die de aanleiding zouden zijn 

geweest van uw problemen in Iran in 2019 – u wist dat iedereen in de buurt waar u voor uw vlucht naar 

Duitsland woonde wist waarom u was vertrokken en u vermoedde, en dit was uw enige hypothese die u 

opperde, dat een vroegere buurtgenoot en lid van de Bassidj, die wist dat u bekeerd was en van wie u 

via via had gehoord dat deze u had gezien in Rasht, u aangegeven had bij de autoriteiten (CGVS I, p. 8, 

14-15; CGVS II, p. 20-21; CGVS I echtgenote, p. 7) – volledig op de helling. Bijgevolg kan er evenmin 

geloof gehecht worden aan uw beweerde vluchtaanleiding anno 2019 die daarmee rechtstreeks in 

verband staat. Dat uw schoonvader jullie zou verstoten hebben, omdat hij de reden van jullie vertrek zou 

hebben vernomen (CGVS II echtgenote, p. 2, 4), is bijgevolg evenmin geloofwaardig.  

Wat betreft de door de Iraanse overheid verboden opleiding in de alternatieve therapie Faradarmani die 

uw echtgenote heeft gevolgd, dient opgemerkt te worden dat, ofschoon uw echtgenote aangaf door haar 

deelname hieraan problemen te vrezen met de Iraanse autoriteiten (CGVS I echtgenote, p. 11-13; 

CGVS II echtgenote, p. 4), uit haar verdere verklaringen blijkt dat de Iraanse autoriteiten naar haar 

weten niet op de hoogte zijn van haar deelname hieraan (CGVS I echtgenote, p. 11-12, CGVS II 

echtgenote, p. 4). Uzelf verklaarde dat uw echtgenote de hele cyclus volgde en afsloot nog voor jullie 

huwelijk en dat ze na jullie huwelijk geen lessen meer volgde. U voegde hieraan toe dat haar deelname 

hieraan nooit bekend raakte bij de autoriteiten en dat het enkel omwille van uw problemen was dat jullie 

Iran verlieten (CGVS II, p. 19, 25). Bijgevolg blijkt uit niets dat jullie naar aanleiding hiervan bij terugkeer 

naar Iran ook maar enige vrees voor vervolging of ernstige schade zouden moeten koesteren.  

Volledigheidshalve kan hieraan toegevoegd worden dat hierboven reeds gebleken is dat u de 

oprechtheid van uw beweerde (hernieuwde) interesse voor het christendom in België niet heeft 

aangetoond. Wat betreft de beweerde interesse van uw echtgenote voor het christendom, blijkt uit haar 

verklaringen dat ze geen christen is, dat ze vooralsnog geen intentie heeft om zich te bekeren en dat ze 

behalve het bijwonen van een aantal bijeenkomsten in het gesloten centrum waar jullie een tijdje 

verbleven geen christelijke activiteiten had (CGVS I echtgenote, p. 3, 8-11; CGVS II echtgenote, p. 2-4). 

Er kan bijgevolg niet worden aangenomen dat jullie zich bij terugkeer naar Iran als christen zullen 

manifesteren of dat de Iraanse autoriteiten jullie als dusdanig zouden percipiëren. Betreffende de vrees 

van uw echtgenote dat ze als familielid van een bekeerde christen problemen zou riskeren (CGVS I, 

p. 11), kan er nogmaals herhaald worden dat u de oprechtheid van uw bekering niet heeft aangetoond, 

waardoor uit niets blijkt dat, gelet op de hierboven geciteerde informatie betreffende de houding van de 

Iraanse autoriteiten ten aanzien van hetgeen verzoekers om internationale bescherming in het 

buitenland, in casu Duitsland en België, hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet, uw 

echtgenote omwille van uw beweerde bekering in de problemen zou kunnen komen.  

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd.  

De door u neergelegde documenten kunnen deze beslissing niet wijzigen. De kopies van uw mellikaart 

en uw huwelijksboekje kunnen hooguit uw identiteit, nationaliteit en uw huwelijk bevestigen. De kopie 

van het doopcertificaat toont aan dat u in 2012 gedoopt bent. Uit niets in uw verklaringen blijkt evenwel 

dat u dit vanuit een gefundeerde, oprechte religieuze overtuiging zou gedaan hebben. Dat u een lichte 

naamswijziging heeft doorgevoerd, staat niet meteen ter discussie, maar, gelet op de 

ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, heeft u de reden van deze naamswijziging niet aannemelijk 

gemaakt. De communicatie tussen uw sociaal assistent en uw advocaat toont aan dat u heeft getracht 

uw advocaat te spreken voor het tweede onderhoud op het Commissariaatgeneraal, meer niet.  
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C. Conclusie  

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

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

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

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

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

vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is 

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

Dit onderdeel van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht. 

 

2.2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming 

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te 

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een 

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for 

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het 

verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig 

mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het 

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de 

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over 

het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd 

aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale 

bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle 

facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om 

internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet 

correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en 

nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van 

eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij 

een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het 

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken 

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve 

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een 

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde 

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten 

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

2.2.3.1. Verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat “(i)n de mate waarin er zich contradicties 

en omissies in het verhaal van de verzoekende partij voordoen (…) deze zeker niet van dien aard (zijn) 

om tot de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van de verzoekende partij te besluiten” en dat “(d)e 

thans bestreden beslissing (…) niet gesteund (is) op daadwerkelijke tegenstrijdigheden of omissies, 

doch enkel op kleine onbenullige verklaringen”. Zij meent dat “(v)erwerende partij (…) spijkers op laag 

water (zoekt), terwijl verzoekende partij haar geloofsovertuiging ten overvloede heeft aangetoond, zowel 

bij de Duitse asielinstanties alsook voor de Belgische autoriteiten” en dat “(h)aar reisroute (…) geen 

uitstaans (heeft) met haar religie en het feit dat zij gedoopt werd”. Verzoekende partij onderstreept dat zij 

“een erg uitgebreide kennis heeft van de bijbel én dat de Duitse autoriteiten haar erkenden als 

vluchteling”. Verder begrijpt verzoekende partij niet wat verwerende partij zo vreemd vindt aan het feit 

dat zij enkele dagen na haar aankomst in Duitsland een kerk bezocht. In verband met de vaststelling in 

de bestreden beslissing dat zij na haar terugkeer naar Iran geen enkele christelijke activiteit meer had, 

stelt verzoekende partij dat zij uit schrik voor de gevolgen haar geloof er niet meer uitgeoefend heeft en 

wijst zij er tevens op dat zij Iran was binnengekomen met een vals paspoort en onder een valse 

identiteit.  
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2.2.3.2. De Raad wijst er vooreerst op dat inzake het feit dat haar in 2013 door de Duitse staat het 

vluchtelingenstatuut werd toegekend door verwerende partij in de bestreden beslissing terecht wordt 

opgemerkt dat dit op zich geen uitsluitsel geeft betreffende de actuele vrees in hoofde van verzoekende 

partij ten aanzien van Iran, temeer daar zij terugkeerde naar Iran.  

De Raad onderstreept voorts dat in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze wordt gemotiveerd 

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

asielmotieven. Meer bepaald wordt vastgesteld dat (i) de vaststelling dat verzoekende partij vrijwillig 

terugkeerde naar Iran de ernst van haar vrees zoals beweerd ten aanzien van de Duitse asielinstanties 

ernstig in vraag stelt; (ii) verzoekende partij omtrent de omstandigheden van haar vertrek uit Iran 

destijds alsook haar reisroute van en terug naar Iran meerdere tegenstrijdige verklaringen aflegde, 

hetgeen verder de geloofwaardigheid van de door haar beweerde problemen in Iran die haar ertoe 

brachten eind 2012 naar Duitsland te vluchten en aldaar een verzoek om internationale bescherming in 

te dienen, met name haar beweerde bekering in Iran en haar problemen in Iran naar aanleiding hiervan, 

volledig op de helling zet; (iii) voormelde vaststelling dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan 

haar geloofsactiviteiten en problemen hierdoor in Iran eveneens een negatieve indicatie vormt voor de 

geloofwaardigheid van haar beweerde (voortgezette) religieuze engagement en doopsel na aankomst in 

Europa en erop wijst dat verzoekende partij eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een 

oprechte overtuiging in Duitsland naar de kerk ging en er gedoopt werd; (iv) ook het feit dat verzoekende 

partij niet eens wist binnen welke protestante stroming zij gedoopt werd en de vaststelling dat haar 

christelijke activiteiten, sinds zij in 2012 in Duitsland het vluchtelingenstatuut ontving, op een laag pitje 

stonden, bevestigen dat zij niet daadwerkelijk vanuit een oprechte overtuiging in Duitsland tot het 

christendom is bekeerd; (v) verzoekende partij ook sinds haar terugkeer naar Iran geen enkele 

christelijke activiteit meer had; (vi) de uitleg van verzoekende partij dat zij haar christelijke activiteiten 

niet verder ontplooide in Iran omdat zij schrik had om opnieuw problemen te krijgen niet aannemelijk is 

aangezien geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde eerdere problemen in Iran en 

verzoekende partij bovendien ook in België, waar zij in alle redelijkheid geen schrik zou moeten hebben, 

geen christelijke activiteiten ontplooide, waarbij tevens opgemerkt wordt dat indien verzoekende partij 

daadwerkelijk geïnteresseerd was in het christendom en haar kennis zou willen verdiepen, ervan 

uitgegaan kan worden dat er zelfs in Iran mogelijkheden zijn om zich op discrete wijze in een ander 

geloof dan de islam te verdiepen; (vii) ook uit haar houding in België blijkt dat geen geloof kan worden 

gehecht aan de oprechtheid van haar bekering; (viii) verzoekende partij haar bewering dat zij na haar 

terugkeer naar Iran steeds onder de radar heeft geleefd niet aannemelijk heeft gemaakt; en (ix) 

aangezien geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde bekering in 

2011-2012, de problemen die zij hieromtrent gekend zou hebben in Iran en die de aanleiding zouden 

zijn geweest van haar problemen in Iran in 2019, evenmin enig geloof kan worden gehecht aan haar 

beweerde vluchtaanleiding anno 2019 die daarmee rechtstreeks in verband staat. De Raad stelt vast dat 

verzoekende partij in haar verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om voormelde 

vaststellingen, die betrekking hebben op de kern van het asielrelaas, in concreto te weerleggen dan wel 

te verklaren. Immers komt verzoekende partij in bovenstaand betoog niet verder dan het louter herhalen 

van eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de gevolgtrekking van het Commissariaat-

generaal, maar dit zonder één element van de bestreden beslissing afdoende en concreet te 

weerleggen. Als dusdanig wordt er geen afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun 

vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden 

beslissing.  

 

2.2.4. Daar waar verzoekende partij er nog op wijst dat het hoe dan ook in Iran bekend is dat zij zich 

bekeerd heeft, dat zij gedoopt is en dat zij in Duitsland erkend werd als vluchteling omwille van haar 

bekering, en hierbij duidt op de gevaren voor mensen die als afvallige worden beschouwd in Iran, duidt 

de Raad op de motivering in de bestreden beslissing dat uit informatie waarover verwerende partij 

beschikt blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht besteden aan terugkerende verzoekers om 

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

buitenland, in casu Duitsland, hebben gezegd, gedaan of op het internet hebben gezet. Uit deze 

informatie blijkt weliswaar dat personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden bij terugkeer een groter 

risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen, doch wordt er in de bestreden 

beslissing op gewezen dat verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt voor haar vertrek uit Iran 

in 2012 vervolgd te zijn geweest. Door verzoekende partij wordt geen andersluidende informatie 

bijgebracht waaruit blijkt dat de informatie waarop verwerende partij zich dienaangaande baseert niet 

correct of niet langer actueel is. De Raad onderstreept nog dat aangezien van een gefundeerde, 

oprechte religieuze overtuiging geen sprake is, niet kan worden aangenomen dat verzoekende partij 

zich bij terugkeer naar Iran als christen zal manifesteren of dat de Iraanse autoriteiten haar als dusdanig 

zou percipiëren. Hetzelfde geldt voor haar echtgenote, die weliswaar beweert interesse te hebben in het 
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christendom, doch tevens aangeeft geen christen te zijn, dat ze geen intentie heeft om zich te bekeren 

en dat ze, behalve het bijwonen van een aantal bijeenkomsten in het gesloten centrum waar zij een tijdje 

verbleven, geen christelijke activiteiten had (administratief dossier, stuk 4, notities CGVS vrouw d.d. 

11/10/2019, p. 3, 8-11 en stuk 4, notities CGVS vrouw d.d. 07/01/2020, p. 2-4). 

 

2.2.5. De Raad stelt ten slotte nog vast dat verzoekende partij de motivering in de bestreden beslissing 

betreffende het feit dat haar echtgenote de door de Iraanse overheid verboden opleiding in de 

alternatieve therapie Faradarmani heeft gevolgd ongemoeid laat waardoor deze als onbetwist en 

vaststaand wordt beschouwd.  

 

2.2.6. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partij geen 

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.  

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

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

 

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

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

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

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

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

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 6 en 7), en 

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud via videoconferentie d.d. 11 oktober 2019 en 

het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 7 januari 2020 de kans kreeg om de 

redenen van haar verzoek om internationale bescherming omstandig uiteen te zetten en aanvullende 

bewijsstukken neer te leggen, dit telkens met de hulp van een tolk Farsi en bijgestaan door haar 

advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale bescherming van verzoekende 

partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle 

relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. X; RvS 28 november 2006, nr. X). 

Aldus werd zorgvuldig gehandeld.  

 

2.2.9. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst 

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt, 

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van 

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden 

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De 

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden 

bijgetreden. 

 

2.2.10. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens 

of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op 

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde 

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de 
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Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet 

worden aangenomen. 

 

 

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 


