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nr. 243 692 van 5 november 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 25 mei 2020 heeft

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

27 april 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 16 september 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 oktober 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

N. AHMADZADAH en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraanse staatsburger van Koerdische afkomst, afkomstig uit Shiraz.

Op 26 november 2014 diende u in België uw eerste verzoek om internationale bescherming in. U haalde

aan vals te zijn beschuldigd van anti-islamitische activiteiten en activiteiten tegen het regime. U

verklaarde dertien maanden onschuldig te hebben vastgezeten in de gevangenis van Adelabad.

Daaropvolgend kwam u vrij op borg en op voorwaarde dat u later terug naar de gevangenis zou gaan.

Uiteindelijk ontving u op 15/4/1393 (= 6 juli 2014) een vonnis waaruit bleek dat u veroordeeld was tot

een gevangenisstraf van tien jaar. Vanwege de valse beschuldigingen vluchtte u drie maanden later
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naar België. U verklaarde op het Commissariaat-generaal ook nog geen geloof te hebben. Het

Commissariaat-generaal nam op 30 juni 2017 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof gehecht kon worden aan uw

asielmotieven. U ging in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die deze

weigeringsbeslissing integraal bevestigde en die ook concludeerde dat er geen geloof kon worden

gehecht aan uw asielrelaas.

In december 2017 vertrok u voor achttien maanden naar Duitsland, waar u wel eens deelnam aan een

betoging. U verzocht er op 27 september 2018 om internationale bescherming, waarna u werd

teruggestuurd naar België. U diende in België een tweede verzoek in op 29 mei 2019. Inzake dit tweede

verzoek stipte u aan dat de problemen die u bij uw eerste verzoek had aangekaart, nog steeds bestaan.

Via uw zus had u immers vernomen dat agenten zijn langs geweest bij uw moeder in Iran om naar u te

vragen. U vertelde voorts christen te zijn. U kwam voor het eerst in aanraking met het christendom in

2015 via twee vrienden, R. (…) en M. (…). Zij gaven u in 2015 een Bijbel en u ging voor een eerste keer

mee naar de kerk in Brussel (Iraanse kerk te Jette). U ging slechts enkele keren naar de kerk en vooral

omdat het u een goed en rustgevend gevoel gaf, niet omdat u al echt geloofde in het christendom.

Wegens hartproblemen en een bijhorende operatie onderbrak u uw kerkbezoeken in 2016.

Desalniettemin besliste u eind 2016 om christen te worden, omdat Jezus bij uw ziekte uw enige

steunpilaar was. In 2017 werd u overgeplaatst naar een opvangcentrum in Kortrijk. Sinds begin 2017

ging u een negental maanden regelmatig naar de Iraanse kerk van Kuurne, waar op 21 mei 2017 het

verlossingsgebed voor u werd uitgesproken. Sindsdien beschouwt u zichzelf als christen en begon u

effectief de Bijbel te bestuderen. Toen u uw weigeringsbeslissing inzake uw eerste verzoek kreeg, ging

u nog enkele weken naar de kerk in Kuurne, waarna u vertrok naar Neumünster, Duitsland. U ging voor

het eerst naar de kerk in Neumünster op 15 of 16 januari 2018. Hier werd u gedoopt op 28 oktober

2018. U functioneerde ook als security van de kerk. Omdat u van opvangcentrum wisselde en de

afstand naar de kerk in Neumünster te groot werd, ging u soms enkele weken niet naar de kerk. Bij

terugkeer in België vond u een kerk in Gent, de Rabotkerk. U bracht uw zus, P. (…), op de hoogte van

uw bekering. Later vertelde zij u dat een ver familielid van haar man ook op de hoogte is van de

situatie. Zijn naam is M. Y. (…) en hij werkt voor het Ettelaat (Ministerie van Informatie). U vreest bij

terugkeer naar Iran geëxecuteerd te worden door uw vroegere problemen en door uw bekering tot het

christendom.

Ter staving van uw tweede verzoek legde u de volgende documenten neer: een onleesbare USB-stick

met volgens u foto’s van uw doopsel en bewijzen van uw activiteiten; een brief van de Iraanse kerk in

Brussel opgemaakt op 5 december 2019 die verklaart dat u er enkele keren naar de kerk ging in 2015;

een brief van de Iraanse kerk in Kuurne opgemaakt op 8 december 2019 die bevestigt dat u sinds 12

maart 2017 tot eind 2017 naar hun kerk ging; een brief van de kerk in Duitsland opgemaakt op 30

augustus 2018 die attesteert dat u tussen 1 juni 2018 en 3 september 2018 een Duits-Perzische

Bijbelcursus volgde; een doopboekje met bijhorende foto; 21 foto’s van uw doopviering in Duitsland;

zeven foto’s van uw kerkgang in Duitsland; drie foto’s van u en andere personen in de Rabotkerk en ten

slotte een brief van de Rabotkerk in Gent, opgemaakt op 7 december 2019, die stelt dat u reeds twee

maanden iedere zondag naar de kerk gaat en bent aangesloten bij de Bijbelgroep.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

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

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

kan worden toegekend.

Vooreerst heeft het Commissariaat-generaal in het kader van uw eerste verzoek om internationale

bescherming een weigeringsbeslissing genomen omdat er aan het door u uiteengezette asielrelaas

geen enkel geloof kon worden gehecht. Deze weigeringsbeslissing werd integraal door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. U heeft bij uw tweede asielverzoek geen enkel nieuw element of

gegeven aangebracht die deze eerdere negatieve appreciatie inzake uw eerste verzoek alsnog kan

wijzigen. U verklaarde weliswaar dat uw problemen van vroeger nog steeds gelden, dat agenten

opnieuw bij uw moeder thuis zijn geweest en opnieuw naar u hebben gevraagd (verklaring DVZ 2e VIB,

vraag 20). Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig verzoek louter bijkomende verklaringen

aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond

wordt beschouwd, wijzigt echter niets aan de negatieve appreciatie van de Belgische asielinstanties
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inzake uw eerder verzoek en is op zich niet van die aard om de vastgestelde ongeloofwaardigheid op te

heffen. Ook bij uw tweede verzoek kan er dan ook nog steeds geen enkel geloof aan uw beweerde

vluchtmotieven worden gehecht.

De elementen die wijzen op uw tekort aan geloofwaardigheid zijn van die aard dat ze het onmogelijk

maken om zicht te krijgen op uw werkelijke achtergrond of reële situatie, meer bepaald om de redenen

waarom u uw land verlaten hebt, op uw eventuele relaties met de autoriteiten van uw land van herkomst

en op het eventuele risico op vervolging. Ze zijn tevens van die aard dat zij een beoordeling van het

risico van vervolging ten gevolge van uw in België en Duitsland gevoerde religieuze activiteiten

onmogelijk maken. Het is immers voor dit laatste van primordiaal belang een reëel en geloofwaardig

beeld te hebben van uw achtergrond, uw eventuele relaties met de autoriteiten en uw vroeger verrichte

activiteiten. Door uw ongeloofwaardige verklaringen inzake uw eerste asielverzoek maakt u die

beoordeling onmogelijk.

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op

vervolging/ moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang. Hierbij moet

rekening gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het gastland door de

overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden tot een

toeschrijving van een dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is er sprake van een reëel

risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat activiteiten

ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet

van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van voornoemde activiteiten voor eenieder

duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden.

Wat u betreft zijn er een aantal elementen die ernstige twijfels doen rijzen aangaande de authenticiteit

van uw religieuze engagement en die wijzen op het opportunistische karakter van uw religieuze

activiteiten in Europa.

Zo legt u incoherente verklaringen af over het begin van uw geloofsbelijdenis en dus over de motieven

om van geloof te veranderen.

Enerzijds verklaarde u dat, toen u in 2015 naar de kerk van Brussel ging, u na een tweetal keer erg

geboeid raakte door de vieringen (CGVS 2e VIB, p. 3). Het raakte u en gaf u een goed gevoel (CGVS

2e VIB, p. 11). Anderzijds zei u dat u in 2015 en 2016 nog niet echt in het christendom geloofde (CGVS

2e VIB, p. 11). Deze verklaringen komen weinig coherent over. Bijzonder opvallend en weinig

aannemelijk is in dit verband voorts dat, hoewel u, zoals aangestipt, verklaarde dat u in 2015 en 2016

nog niet echt in het christendom geloofde en dat u in 2016 bovendien een heel jaar niet naar de kerk

was geweest, u desondanks eind 2016, toen u uit het ziekenhuis werd ontslagen, beslist zou hebben om

christen te worden, omdat u toen niemand had en uw enige steunpilaar Jezus Christus was (CGVS 2e

VIB, p. 4).

Voorts komt uw motivatie om zich af te wenden van de islam en zich tot het christendom te bekeren

weinig doorleefd over. U beweerde de islam, moslims en hun god te associëren met agressie, oorlog,

marteling en straf – u haalde onder meer het voorbeeld aan van een opgehangene die u als jongen had

gezien waarbij u zich afvroeg waarom god zo agressief was en iemand omwille van een fout zo strafte –

en het christendom met rust (CGVS 2e VIB, p. 3). U vertelde dat u heden gelooft in een liefdevolle

vergevende God (CGVS 2e VIB, p. 9). In dit opzicht is het dan ook bevreemdend dat u tijdens uw

persoonlijk onderhoud quasi uitsluitend Bijbelse verhalen vertelde waarin een straffende god een

hoofdrol opeist. Zo verwees u naar de tien plagen van Egypte uit het Oude Testament en naar het

laatste oordeel (CGVS 2e VIB, p. 9). Hiermee geconfronteerd, zei u onder meer dat er een verschil

moest zijn tussen correcte en niet-correcte mensen en dat er geen plaats is voor vergiffenis nadat

God zijn zoon naar de aarde heeft gestuurd en duidelijk heeft proberen te maken wat juist is en wat niet.

U haalde bovendien ook aan dat ‘slechteriken’, mensen die verkeerd gehandeld hebben, gestraft

moeten worden (CGVS 2e VIB, p. 10). Dat u de islam een agressieve godsdienst vond waardoor u zich

van deze godsdienst afwendde, terwijl u tijdens uw onderhoud over het christendom voornamelijk

verhalen over een straffende god vertelde, komt de geloofwaardigheid van uw motivatie om zich tot het

christendom te bekeren niet ten goede.

Ook uw verklaringen omtrent het bestuderen van de Bijbel in de eerste jaren van uw beweerde bekering

tot het christendom zijn helemaal niet coherent. U verklaarde bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat u in

2015 de Bijbel begon te bestuderen en actief en regelmatig naar de kerk ging (verklaring DVZ 2e VIB,

vraag 15). Bij het Commissariaat-generaal verklaarde u, in het verlengde hiervan, in eerste instantie dat

u voor het eerst de Bijbel begon te bestuderen in 2015 toen u voor het eerst naar de kerk in Brussel ging

(CGVS 2de VIB, p. 3). Nadien vertelde u evenwel dat u de Bijbel in 2015 en 2016 niet gelezen heeft

omdat u niet echt in het christendom geloofde (CGVS 2e VIB, p. 11) en dat u pas voor het eerst de

Bijbel begon te lezen na het verlossingsgebed in mei 2017 (CGVS 2e VIB, p. 12).

Dat uw beweringen betreffende de beginjaren van uw beweerde bekeringsproces weinig aannemelijk

noch doorleefd zijn, blijkt tevens uit het feit dat, ondanks uw verklaringen bij uw tweede verzoek dat u in
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december 2016 beslist zou hebben om christen te worden, dat u uzelf als christen beschouwt sinds mei

2017 en dat u sinds begin 2017 naar de kerk in Kuurne zou gaan, hetgeen bevestigd wordt in het attest

van de Iraanse kerk van Kuurne, u tijdens het persoonlijk onderhoud van 23 maart 2017, dat plaatsvond

in het kader van uw eerste verzoek, uitdrukkelijk stelde dat u toen geen geloof had (CGVS 1e VIB d.d.

23 maart 2017, p. 8). Ook tijdens het persoonlijk onderhoud van 19 april 2017 repte u met geen woord

over uw beweerde bekering. In uw verzoekschrift d.d. 1 augustus 2017 waarbij u in beroep ging tegen

de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal, zweeg u hierover eveneens. Hiermee

geconfronteerd, zei u dat u tijdens uw eerste asielprocedure in de periode dat u werd geïnterviewd, niet

naar de kerk ging en dat u het christendom toen niet als asielmotief wilde gebruiken (CGVS 2e VIB, p.

6). Nochtans werd u gehoord op 6 oktober 2015, 23 maart 2017 en 19 april 2017, toen u volgens uw

eerdere verklaringen in het kader van uw tweede verzoek wel reeds naar de kerk van Kuurne ging, en

mag er van een verzoeker om internationale bescherming verwacht worden dat hij of zij van bij het

begin van de eerste asielprocedure volledige en waarachtige verklaringen aflegt.

Er kan, gelet op voorgaande vaststellingen, dan ook geen enkel geloof meer gehecht worden aan uw

beweerde oprechte interesse voor het christendom, aan uw beweerde bekering tot het christendom en

aan uw beweerde intensieve kerkgang ten tijde van uw eerste asielprocedure. Dat u van uw kerkgang in

Kuurne een attest neerlegde dat het tegendeel beweert, kan deze redenering niet ombuigen. Om

bewijskrachtig te zijn, dienen documenten te kaderen in een geloofwaardig asielrelaas en dit is hier niet

het geval. Het attest van de kerk van Brussel heeft het, in tegenstelling tot uw bewering dat u in 2015

actief en regelmatig naar de kerk ging, overigens hooguit over ‘enkele’ kerkbezoeken.

Aangezien uit uw verklaringen opgemaakt kan worden dat u uw kerkgang in Duitsland en later in Gent

(Rabotkerk) situeert in het verlengde van uw beweerde eerdere (intensieve) kerkgang in België,

waaraan geen geloof wordt gehecht, komt de geloofwaardigheid van uw motivatie om in Duitsland en

later in Gent naar de kerk te gaan ook danig op de helling te staan. Dit doet dan ook sterk vermoeden

dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging plotseling, i.e.

korte tijd na de definitieve weigering inzake uw eerste verzoek, in Duitsland naar de kerk bent gegaan

om op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.

Dat u niet aannemelijk heeft gemaakt vanuit een oprechte overtuiging in Duitsland en in Gent naar de

kerk te gaan, blijkt tevens uit uw verklaring dat u in Duitsland soms weken niet naar de kerk ging omdat

u van opvangcentrum wisselde en de afstanden te groot werden (CGVS 2e VIB, p. 5). Dat u als

beweerde overtuigde christen in Duitsland soms geruime tijd niet naar de kerk ging enkel en alleen

omwille van de afstand naar de kerk, tast de oprechtheid en geloofwaardigheid van uw beweerde

christelijke geloofsovertuiging opnieuw aan. Duitsland is immers een christelijk land met véél kerken en

kerkgemeenschappen en hierdoor kan niet worden aangenomen dat er in de buurt waar u woonde geen

kerk zou geweest zijn. In België diende u uw tweede asielverzoek in op 29 mei 2019. U zei dat u na uw

terugkeer in België opnieuw naar de kerk begon te gaan. Gevraagd naar welke kerk u ging, antwoordde

u dat u naar de Rabotkerk in Gent gaat; andere kerken vermeldde u niet (CGVS 2e VIB, p. 5). U legde

hiervan een attest voor waarmee u uw kerkgang in de Rabotkerk aantoont. Echter, het attest d.d. 7

december 2019 bevestigt enkel dat u sinds twee maanden naar deze kerk gaat. Dit wil bijgevolg zeggen

dat u het de eerste maanden na uw aankomst in België tot ongeveer oktober 2019 niet nodig vond om

naar de kerk te gaan. Dit toont nogmaals een weinig intensieve kerkgang en bijgevolg een weinig

oprechte geloofsovertuiging aan. Van iemand die zich tot het christendom bekeert kan immers verwacht

worden dat hij of zij, hetzij wekelijks, hetzij héél regelmatig, naar de kerk gaat.

Ten slotte blijkt uit uw verklaringen dat u beschikte over een basiskennis van het protestantisme, wat

erop wijst dat u deze religie enigszins bestudeerd heeft. Dit neemt niet weg dat uw (basis)kennis

ingestudeerd, en dus niet persoonlijk en doorleefd overkomt. Zo zei u dat de evangelies van Mattheus

en Johannes uw favoriete evangelies zijn, maar kon u niet uitleggen waarom. Hiernaar gevraagd, zei u

aanvankelijk dat Mattheus en Johannes Jezus’ favoriete leerlingen waren, hetgeen uiteraard niet kan

uitleggen waarom u deze teksten inhoudelijk prefereert. Hiermee geconfronteerd, kwam u niet verder

dan dat alles mooi verteld is en dat Johannes ook een ander boek, met name het boek Openbaringen,

schreef met veel moeilijkheden en geduld. Het boek Openbaringen is inderdaad geschreven door

Johannes maar is geen evangelie (CGVS 2e VIB, p. 12). Uw antwoord waarom u de

geciteerde evangelies verkoos is bijgevolg weinig concreet en doorleefd. Gevraagd om een vrij gekozen

verhaal te vertellen uit het Oude Testament, kon u zich niet meteen iets herinneren en zei u in eerste

instantie enkel dat de laatste woorden van het Oude Testament ‘het Oude Testament is gesloten’ zijn

(CGVS 2e VIB, p. 9). Het laatste boek uit het Oude Testament, met name Maleachi, heeft echter een

andere boodschap dan degene die u aanhaalt.

Gelet op het geheel van bovenstaande bevindingen slaagde u er niet in om aan te tonen dat uw

bekering tot het christendom is ingegeven door een oprechte religieuze overtuiging. Dat u werd gedoopt

en dat u zowel in Duitsland als in België naar de kerk gaat, zoals uit de door u neergelegde documenten

blijkt, wordt door het Commissariaatgeneraal niet ontkend. Het feit dat u ter staving van uw doopsel en
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van uw kerkgang documenten neerlegt wil evenwel niet zeggen dat er wordt uitgegaan van een

geloofwaardige bekering. Uw doopsel en kerkgang dienen immers ook aannemelijk te worden gemaakt

met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de bekering tot het nieuw gekozen geloof, wat u,

gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed.

In verband met uw doopsel en kerkgang in Duitsland en België, die, zoals hierboven is aangetoond,

een opportunistisch karakter vertonen, en overigens ook in verband met uw op de Dienst

Vreemdelingenzaken terloops vermelde deelname aan één of meerdere betogingen in Duitsland –

intussen heeft u dergelijke activiteiten volledig stopgezet – (verklaring DVZ 2e VIB, vraag 16), die u

volgens uw verklaringen op het Commissariaat-generaal evenwel niet als een nieuw asielmotief

beschouwde (CGVS 2e VIB, p. 2), kan volledigheidshalve gewezen worden op informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in uw administratieve dossier werd gevoegd.

Hieruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om

internationale bescherming. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat deze verzoekers in het

buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een

verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals reeds bij uw eerste verzoek werd vastgesteld,

niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse

autoriteiten te komen.

U verklaarde tot slot nog dat u een ver familielid heeft, M. Y. (…), die voor het Ettelaat werkt en

die ondertussen op de hoogte is van uw beweerde bekering (verklaring DVZ 2e VIB, vraag 18). Hij zou

volgens uw verklaringen aan uw zus gezegd hebben dat het Ettelaat op de hoogte is van de bekering en

dat ze stappen zullen ondernemen (CGVS 2e VIB, p. 7). Het is evenwel opmerkelijk dat u niet eens wist

wanneer en hoe M. Y. (…), die u zelf niet kende, achter deze informatie zou zijn gekomen, hoewel uw

zus dit zou weten. Opvallend is voorts dat u enerzijds wel wist dat hij bij het Ettelaat werkt, maar dat u

niet wist te vertellen wat zijn functie is binnen het Ettelaat (verklaring DVZ 2e VIB, vraag 18; CGVS 2e

VIB, p. 7). Uw verklaringen over M. Y. (…) zijn bovendien niet coherent. Aanvankelijk verklaarde u

immers dat hij een ver familielid is (verklaring DVZ 2e VIB, vraag 18), terwijl u op het Commissariaat-

generaal zei dat u hem niet kende en dat hij een ver familielid is van de man van uw zus (CGVS 2e VIB,

p. 7). Eerder vertelde u tijdens uw onderhoud op de Dienst Vreemdelingenzaken op 29 november 2019

dat uw zus u zei dat M. Y. (…) op de hoogte is van uw bekering. U voegde hieraan toe dat de Iraanse

autoriteiten niet op de hoogte zijn (verklaring DVZ 2e VIB, vragen 15 en 18). Nadien vertelde u tijdens

uw onderhoud op het Commissariaat-generaal op 11 maart 2020 eerst dat u het twee of drie weken

daarvoor vernam van uw zus en vervolgens sprak u over anderhalve of twee maand daarvoor, i.e. rond

begin januari 2020. U voegde hieraan toe dat het Ettelaat, en bijgevolg de Iraanse autoriteiten, van uw

bekering op de hoogte zijn (CGVS 2e VIB, p. 7). Deze verklaringen zijn tegenstrijdig. Er kan dan ook

geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen omtrent M. Y. (…) en het feit dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw bekering.

In het licht van voorgaande vaststellingen kan dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat u bij een

eventuele terugkeer naar Iran het risico loopt geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten

omdat u omwille van uw religieuze activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving of voor het

islamitische regime in uw geboorteland zou aanzien worden.

De informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt werd aan uw administratieve dossier

gevoegd.

De door u in het kader van uw asielverzoek neergelegde documenten ter staving van uw bekering en

kerkgang kunnen bovenstaande vaststellingen aangaande het opportunistische karakter van uw

bekering niet ombuigen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 3 EVRM, 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 (hierna: de Vreemdelingenwet), van “art.

2 par. 2 en 3” van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het

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

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

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

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

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.

2.2.3. 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.

2.2.4. Er dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij in het kader van haar huidig verzoek om

internationale bescherming opnieuw verwijst naar de door haar voorgehouden problemen bij haar eerste

verzoek. Bij haar eerste verzoek om internationale bescherming werd door verwerende partij evenwel

geoordeeld dat aan de door verzoekende partij voorgehouden problemen – zij hield voor valselijk te zijn

beschuldigd van anti-islamitische activiteiten en activiteiten tegen het regime – geen enkel geloof kan

worden gehecht waardoor aan verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus werd geweigerd (administratief dossier, stuk 29, map eerste verzoek). Deze

beslissing en beoordeling werd bevestigd bij arrest nr. 194 765 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van 9 november 2017, waartegen geen beroep werd aangetekend bij de

Raad van State. Het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
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omvat de vaststelling dat het initieel voorgehouden asielrelaas van verzoekende partij ongeloofwaardig

is. De Raad is gebonden door het gezag van gewijsde van dit arrest.

Verzoekende partij kan de mogelijkheid om een volgend verzoek om internationale bescherming in te

dienen niet aanwenden om een vorm van beroep in te stellen tegen de definitieve beslissing inzake haar

eerder verzoek (RvS 15 september 2004, nr. 134.977). Bovendien wijst de Raad erop dat bij de

beoordeling van de zaak de commissaris-generaal rekening houdt met alle feitelijke elementen, ook met

deze welke resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere verzoeken om internationale bescherming.

Geen enkele wetsbepaling verbiedt immers dat, in het kader van een volgend verzoek om internationale

bescherming, uitspraak wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere verzoeken

om internationale bescherming bekend waren.

De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld

en die, gelet op het feit dat het beroep tegen de desbetreffende beslissingen werd verworpen, als

vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat

van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest

indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben

voorgelegen. In het kader van het onderhavige beroep kan enkel worden geoordeeld of de nieuwe

gegevens van aard zijn om de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het relaas van verzoekende partij

voorgehouden bij haar eerder verzoek om internationale bescherming te herstellen.

2.2.5. De Raad bemerkt verder dat in de bestreden beslissing in verband met de problemen die

verzoekende partij reeds aanhaalde in het kader van haar eerste verzoek terecht wordt vastgesteld dat

verzoekende partij dienaangaande naar aanleiding van haar huidig verzoek louter bijkomende

verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als

aangetoond wordt beschouwd en geen enkel nieuw element of gegeven aanbrengt die de eerdere

negatieve appreciatie inzake haar eerste verzoek alsnog kan wijzigen. De Raad stelt vast dat

verzoekende partij in het kader van huidig beroep evenmin concrete nieuwe elementen bijbrengt die de

geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden vluchtmotieven kunnen herstellen.

2.2.6. Voorts treedt de Raad verwerende partij eveneens bij in de motivering dat verzoekende partij door

het achterhouden van haar werkelijke vluchtmotieven het de asielinstanties het onmogelijk maakt om

zicht te krijgen op haar werkelijke achtergrond of reële situatie, meer bepaald de redenen waarom zij

haar land verlaten heeft, haar eventuele relaties met de autoriteiten van haar land van herkomst en het

eventuele risico op vervolging. Waar verzoekende partij in dit verband in haar verzoekschrift opmerkt dat

zij hiermee op geen enkel moment geconfronteerd werd tijdens haar persoonlijk onderhoud, duidt de

Raad erop dat de procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is maar een

administratieve. Er bestaat voor de commissaris-generaal geen verplichting tot het houden van een

tegensprekelijk debat en geen enkele rechtsregel schrijft voor dat de commissaris-generaal de

verzoeker om internationale bescherming op voorhand dient te confronteren met de vaststellingen op

grond waarvan hij voornemens is de bestreden beslissing te nemen. Aangezien verzoekende partij tot

op heden de asielinstanties in het duister laat wat betreft haar werkelijke vluchtmotieven, stelt zij

voormelde motivering bovendien op geen enkele manier in een ander daglicht.

2.2.7.1. Inzake de motivering in de bestreden beslissing dat zij incoherente verklaringen aflegt over het

begin van haar geloofsbelijdenis en dus over de motieven om van geloof te veranderen, stelt

verzoekende partij dat zij niet inziet hoe haar verklaringen hierover tegenstrijdig zijn nu het feit dat zij

eerst interesse toont, vervolgens regelmatig kerken bezoekt en pas nadien zich bekeert tot het

christendom tot het bekeringsproces behoort.

2.2.7.2. De Raad is evenwel van oordeel dat het wel degelijk incoherent is dat verzoekende partij

enerzijds verklaarde dat zij, toen zij in 2015 naar de kerk van Brussel ging, na een tweetal keer erg

geboeid raakte door de vieringen (administratief dossier, stuk 9, notities CGVS d.d. 11/03/2020, p. 3) en

dat het haar raakte en haar een goed gevoel gaf (notities CGVS d.d. 11/03/2020, p. 11), doch anderzijds

verklaarde dat zij in 2015 en 2016 nog niet echt in het christendom geloofde (notities CGVS d.d.

11/03/2020, p. 11). De Raad treedt verwerende partij tevens bij in de motivering dat het onaannemelijk

is dat verzoekende partij, hoewel zij verklaarde dat zij in 2015 en 2016 nog niet echt in het christendom

geloofde en dat zij in 2016 bovendien een heel jaar niet naar de kerk was geweest, desondanks eind

2016, toen zij uit het ziekenhuis werd ontslagen, beslist zou hebben om christen te worden, omdat zij

toen niemand had en haar enige steunpilaar Jezus Christus was (notities CGVS d.d. 11/03/2020, p. 4).

Aangezien een bekering een weloverwogen en fundamentele levensbeslissing is, komt dergelijke plotse
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beslissing om christen te worden, zonder voordien veel interesse in het christendom te tonen, allerminst

oprecht over.

2.2.8.1. Waar verwerende partij meent dat haar motivatie om zich af te wenden van de islam en zich tot

het christendom te bekeren weinig doorleefd overkomt, stelt verzoekende partij vooreerst dat zij met

deze vaststelling evenmin geconfronteerd werd en dat zij de kans niet kreeg om dit te verduidelijken.

Verzoekende partij citeert vervolgens passages uit het persoonlijk onderhoud waaruit volgens haar blijkt

dat haar verklaringen wel degelijk zeer persoonlijk en overtuigend overkomen. Daarnaast verwijst zij in

dit verband nog naar een nieuwsartikel waaruit moet blijken dat “veel verzoekers zeggen dat ze

ontgoocheld zijn in de islam” (bijlage 2 van het verzoekschrift).

2.2.8.2. De Raad herhaalt vooreerst dat, waar verzoekende partij stelt dat zij niet geconfronteerd werd

met deze vaststelling, er voor de commissaris-generaal geen verplichting tot het houden van een

tegensprekelijk debat bestaat en geen enkele rechtsregel voorschrijft dat de commissaris-generaal de

verzoeker om internationale bescherming op voorhand dient te confronteren met de vaststellingen op

grond waarvan hij voornemens is de bestreden beslissing te nemen.

Verder wijst de Raad erop dat aan verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud verschillende

vragen werden gesteld omtrent haar motivatie om zich af te wenden van de islam en zich tot het

christendom te bekeren en dat verzoekende partij dan ook in de gelegenheid werd gesteld hierover

uitgebreide verklaringen af te leggen (notities CGVS d.d. 11/03/2020, p. 2-3 en 9-10). Aangezien een

bekering een weloverwogen en fundamentele levensbeslissing is, kan van verzoekende partij

redelijkerwijze verwacht worden dat zij haar motivatie om zich af te wenden van de islam en zich tot het

christendom te bekeren op een doorleefde wijze kan toelichten. In de bestreden beslissing wordt

evenwel terecht vastgesteld dat verzoekende partij hierin geenszins slaagt, nu zij enerzijds in haar

verklaringen doet uitschijnen dat zij zich afwendde van de islam en zich bekeerde tot het christendom

omdat zij de islam, moslims en hun god associeert met agressie, oorlog, marteling en straf, en het

christendom daarentegen met rust en een liefdevolle vergevende god, doch anderzijds tijdens haar

persoonlijk onderhoud quasi uitsluitend Bijbelse verhalen vertelde waarin een straffende god een

hoofdrol opeist. Wanneer zij hiermee werd geconfronteerd, stelde zij onder meer dat er een verschil

moest zijn tussen correcte en niet-correcte mensen, dat er geen plaats is voor vergiffenis nadat God zijn

zoon naar de aarde heeft gestuurd en duidelijk heeft proberen te maken wat juist is en wat niet en dat

‘slechteriken’, mensen die verkeerd gehandeld hebben, gestraft moeten worden. Dat zij enerzijds stelt

tot het christendom te zijn bekeerd omdat hier een liefdevolle vergevende god centraal staat terwijl

vervolgens uit haar verklaringen over de inhoud van de Bijbel net een straffende god blijkt, ondergraaft

wel degelijk de door haar voorgehouden motivatie om zich tot het christendom te bekeren. Aan deze

vaststelling wordt bovendien geen enkele afbreuk gedaan door een loutere verwijzing naar andere

verklaringen van verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud en naar algemene informatie

(bijlage 2 van het verzoekschrift) waarin gesteld wordt dat “veel verzoekers zeggen dat ze ontgoocheld

zijn in de islam”.

2.2.9.1. Aangaande de bemerking van verwerende partij dat ook haar verklaringen omtrent het

bestuderen van de Bijbel in de eerste jaren van haar bekering tot het christendam niet coherent zijn,

stelt verzoekende partij dat “(u)it het geheel van zijn verklaringen kan worden afgeleid dat verzoeker

ermee wel degelijk begonnen is in het jaar 2015, maar pas in 2017 de bijbel ‘steeds meer en meer’ las”.

2.2.9.2. De Raad stelt evenwel vast dat bovenstaande uitleg een allesbehalve overtuigende post-

factumverklaring betreft die duidelijk na reflectie tot stand gekomen is teneinde de vastgestelde

incoherente verklaringen alsnog verenigbaar te laten schijnen. Immers dient erop te worden gewezen

dat verzoekende partij bij de Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk verklaarde dat zij in 2015 de Bijbel

begon te bestuderen en actief en regelmatig naar de kerk ging (“In 2015 begon in de Bijbel te studeren.

Ik was actief in de kerk en ik ging regelmatig naar de kerk.” (administratief dossier, stuk 26, verklaring

volgend verzoek, vraag 15)) en ook tijdens haar persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal

in eerste instantie stelde dat zij voor het eerst de Bijbel begon te bestuderen in 2015 toen zij voor het

eerst naar de kerk in Brussel ging (“Toen ik voor het eerst naar de kerk in brussel ging begon ik met het

bestuderen van de bijbel. Wanneer bent u de eerste keer naar de kerk van Brussel gegaan? (…) In de

zomer van 2015” (notities CGVS d.d. 11/03/2020, p. 3)). Nadien stelde zij echter dan weer uitdrukkelijk

dat zij de Bijbel in 2015 en 2016 niet gelezen heeft omdat zij niet echt in het christendom geloofde

(notities CGVS d.d. 11/03/2020, p. 11) en dat zij pas voor het eerst de Bijbel begon te lezen na het

verlossingsgebed in mei 2017 (notities CGVS d.d. 11/03/2020, p. 12). Er dient dan ook te worden

vastgesteld dat de verklaringen van verzoekende partij omtrent het bestuderen van de Bijbel in de

eerste jaren van haar beweerde bekering tot het christendom wel degelijk incoherent zijn en gelet op
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voormelde vaststellingen kan verzoekende partij geenszins worden bijgetreden waar zij stelt dat zij

steeds coherent verklaard heeft dat zij in 2015 de bijbel is beginnen lezen en sinds 2017 ‘steeds meer

en meer’ de bijbel las.

2.2.10.1. Waar er in de bestreden beslissing op gewezen wordt dat verzoekende partij, ondanks haar

verklaringen bij haar tweede verzoek dat zij in december 2016 beslist zou hebben om christen te

worden, dat zij zichzelf als christen beschouwd sinds mei 2017 en dat zij sinds begin 2017 naar de kerk

in Kuurne zou gaan, tijdens het persoonlijk onderhoud van 23 maart 2017, dat plaatsvond in het kader

van haar eerste verzoek, uitdrukkelijk stelde dat zij toen geen geloof had, zij ook tijdens haar persoonlijk

onderhoud van 19 april 2017 met geen woord repte over haar beweerde bekering en zij in haar

verzoekschrift d.d. 1 augustus 2017 waarbij zij in beroep ging tegen de weigeringsbeslissing inzake haar

eerste verzoek hiervan evenmin gewag maakte, duidt verzoekende partij op haar verklaring tijdens haar

persoonlijk onderhoud dat zij vreesde dat het veranderen van haar asielmotief haar niet ten goede zou

komen en een slechte invloed zou hebben.

2.2.10.2. De Raad bemerkt evenwel dat deze uitleg geenszins volstaat om te verklaren waarom zij

tijdens het persoonlijk onderhoud van 23 maart 2017 in het kader van haar eerste verzoek uitdrukkelijk

stelde dat zij toen geen geloof had, dit terwijl zij volgens haar verklaringen tijdens haar tweede verzoek

reeds in december 2016 beslist zou hebben om christen te worden, zij zichzelf als christen beschouwt

sinds mei 2017 en zij sinds begin 2017 naar de kerk in Kuurne zou gaan. Deze vaststelling, en tevens

de vaststelling dat zij ook tijdens haar persoonlijk onderhoud van 19 april 2017 en in haar verzoekschrift

d.d. 1 augustus 2017 waarbij zij in beroep ging tegen de weigeringsbeslissing inzake haar eerste

verzoek met geen woord repte over haar beweerde bekering, doet wel degelijk verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden bekering tot het christendom. De Raad onderstreept

hierbij dat van een verzoeker om internationale bescherming verwacht mag worden dat hij of zij van bij

het begin van de eerste asielprocedure volledige en waarachtige verklaringen aflegt.

2.2.11. Wat betreft het betoog van verzoekende partij dat verwerende partij ten onrechte stelt dat haar

(basis)kennis ingestudeerd overkomt nu zij immers wist te vertellen hoe men iemand uitnodigt tot zijn

geloof en de moraal achter een verhaal uit de bijbel kon vertellen, duidt de Raad er evenwel op dat het

gegeven dat verzoekende partij deze zaken wel wist te vertellen op zich geen enkele afbreuk doet aan

de verschillende vaststellingen in de bestreden beslissing waaruit wel degelijk blijkt dat haar

(basis)kennis ingestudeerd, en dus niet persoonlijk en doorleefd overkomt. In het bijzonder doet

verzoekende partij hiermee geen enkele afbreuk aan (i) de vaststelling dat verzoekende partij stelde dat

de evangelies van Mattheus en Johannes haar favoriete evangelies zijn doch geen concrete en

doorleefde uitleg kon geven waarom zij deze evangelies verkoos en (ii) de vaststelling dat verzoekende

partij gevraagd om een vrij gekozen verhaal te vertellen uit het Oude Testament zich niet meteen iets

kon herinneren en in eerste instantie enkel zei dat de laatste woorden van het Oude Testament ‘het

Oude Testament is gesloten’ zijn, dit terwijl het laatste boek uit het Oude Testament, met name

Maleachi, echter een andere boodschap heeft dan degene die zij aanhaalt. Deze vaststellingen

ondergraven verder het oprecht karakter van haar voorgehouden bekering tot het christendom.

2.2.12. Daar waar verzoekende partij meent dat haar doopsel en kerkgang in Duitsland en België op

zichzelf reeds aantonen dat er in casu geen sprake is van opportunisme, duidt de Raad er evenwel op

dat dienaangaande in de bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt dat haar doopsel en haar

kerkgang op zich niet volstaan om aan te tonen dat er sprake is van een geloofwaardige bekering en dat

deze ook aannemelijk dienen te worden gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van

de bekering tot het nieuw gekozen geloof, wat verzoekende partij, gelet op de verschillende

vaststellingen in de bestreden beslissing, geenszins deed.

2.2.13. Daar waar verzoekende partij voorts nog stelt dat haar deelname aan een betoging tegen het

Iraanse regime in Duitsland in de bestreden beslissing niet betwist wordt en verwijst naar het Algemeen

Ambtsbericht inzake Iran d.d. maart 2019 van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken

(bijlage 4 van het verzoekschrift) waaruit blijkt dat Iran actief informatie verzamelt en over

veiligheidsdiensten beschikt, bemerkt de Raad evenwel dat zowel in het door verzoekende partij

bijgebrachte ambtsbericht als in de aan het administratief dossier toegevoegde “COI Focus” betreffende

“Iran. Behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten” van 30 maart 2020 opgemerkt

wordt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om

internationale bescherming en evenmin veel aandacht hebben voor wat deze verzoekers in het

buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. In beide rapporten wordt erop gewezen

dat het personen zijn die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden die bij een terugkeer een groter
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risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te lopen. De Raad onderstreept dat

verzoekende partij echter, zoals reeds bij haar eerste verzoek werd vastgesteld, niet aannemelijk

gemaakt heeft dat zij een dergelijk verhoogd risicoprofiel heeft.

2.2.14. Betreffende de door verzoekende partij aangehaalde informatie inzake de algemene situatie

voor christenen en bekeerlingen in Iran (bijlagen 4-5 van het verzoekschrift) en haar bemerking dat zij er

onmogelijk haar geloof vrij kan belijden, bemerkt de Raad evenwel dat gelet op wat voorafgaat

verzoekende partij niet heeft aangetoond dat haar christelijke activiteiten ingegeven zijn door een

gefundeerde, oprechte religieuze overtuiging en niet louter geïnspireerd zijn door opportunisme.

Verzoekende partij maakt dan ook geenszins aannemelijk daadwerkelijk een (overtuigd) christen te zijn

en zich bij terugkeer naar Iran als christen te zullen gedragen. Haar verwijzing naar informatie over de

algemene situatie voor christenen en bekeerlingen in Iran is dan ook niet dienstig.

2.2.15. Daar waar verzoekende partij als bijlage bij haar verzoekschrift nog een internetartikel van

Amnesty International d.d. 16 december 2019 voegt inzake het hardhandig optreden van de Iraanse

autoriteiten bij de protesten op 15 november 2019 (bijlage 3), duidt de Raad erop dat dergelijke loutere

verwijzing naar de algemene situatie in Iran niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in haar

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient immers in

concreto te worden aangetoond, alwaar zij, gelet op het voorgaande, in gebreke blijft.

2.2.16. Daar waar verzoekende partij nog stelt dat zij kampt met geheugenproblemen, dient evenwel te

worden vastgesteld dat door verzoekende partij geen enkel medisch attest wordt bijgebracht waaruit

dergelijke geheugenproblemen blijken. Zij toont dan ook geenszins aan dat zij omwille van

geheugenproblemen niet in staat is een coherent en consistent relaas naar voor te brengen.

2.2.17. Gelet op wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen aanspraak kan

maken op de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch op de

subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van voormelde wet,

aangezien nog steeds geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door haar voorgehouden

vluchtmotieven en de door haar voorgehouden bekering tot het christendom een opportunistisch

karakter vertoont waarbij zij niet aantoont dat haar bekering tot het christendom is ingegeven tot een

oprechte religieuze overtuiging.

Verder wijst de Raad erop dat de subsidiaire beschermingsstatus niettemin kan worden verleend indien

het aannemelijk is dat verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt 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.

2.2.18. 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 23 en 24),

en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 11

maart 2020 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming omstandig

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

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

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

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

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

2.2.19. 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 nog steeds geen enkel

geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij voorgehouden vluchtmotieven en dat

evenmin geloof kan worden gehecht aan de door haar voorgehouden bekering tot het christendom,

oordeelt de Raad dat de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de
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motieven waarop zij is gebaseerd. De opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan

bijgevolg door de Raad niet worden bijgetreden.

2.2.20. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

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

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

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

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

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

48/4 van deze wet worden aangenomen.

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 vijf november 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


