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 nr. 244 460 van 19 november 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. HINNEKENS 

Louis Pasteurlaan 24 

8500 KORTRIJK 

 

  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 13 mei 2020 heeft 

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

8 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 8 oktober 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

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

K. HINNEKENS en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Shiraz (Iran) en bent u een Iraans staatsburger. U groeide 

op in een streng religieuze familie. Uw vader verplichtte u tot deelname aan het dagelijkse gebed, u 

moest een chador dragen en u werd enorm beperkt in uw vrijheid. U had bovendien geen connectie met 

god tijdens het gebed. Uw band met de islam ging in een neerwaartse spiraal. Toen uw vader een 

tweede echtgenote nam, was voor u de maat vol. U begon uw vader te haten en nam definitief afscheid 

van de islam. U begon te rebelleren en zocht en vond werk in een kledingwinkel. Uw vader wilde u kwijt 

en regelde een huwelijk met A.S. (…). U ging bij hem wonen in Izadkhast, niet ver van Shiraz, in een 

appartement boven de woning van uw schoonouders. Ook zij waren streng islamitisch en controleerden 

u dag na dag. Altijd moest u verantwoording afleggen over waar u was geweest en wat u had gedaan. U 
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kwam intussen goed overeen met uw collega L.Y. (…). Jullie wandelden vaak samen naar het werk en 

praatten bij deze gelegenheden over koetjes en kalfjes. Toen L. (…) u in bahman 1397 (= komt overeen 

met januari/februari 2019 in de Gregoriaanse kalender) zag wenen hadden jullie een diepgaand gesprek 

over het geloof. L. (…) bracht het gesprek op het christendom. U was leergierig, u wilde meer informatie 

en praatte er met L. (…) over. Op 15/12/1397 (= 6 maart 2019) ging u voor een eerste keer met L. (…) 

mee naar een viering in een huiskerk. Deze ging door in de woning van haar vader. Er werd gebeden en 

jullie lazen in het heilig boek. De vader van L. (…), M.Y. (…), nam hierbij een leidende rol op. Hij was 

immers de oudste en meest geleerde van de groep. In de maand ordibehest 1398 (= april/mei 2019) 

kwam uw man er achter dat u in het christendom geloofde. Hij was woedend maar gaf toe dat hij u nooit 

vrolijker of gelukkiger had gezien. Hij zei dat niemand ervan mocht weten, zeker zijn familie niet. In de 

maand tir 1398 (= juni/juli 2019) kreeg u van L. (…)’s vader een brochure met daarin het evangelie 

volgens Mattheus. Deze bewaarde u in uw slaapkamer. Op 9 mordat 1398 (= 31 juli 2019) kwamen uw 

schoonouders lunchen. Omdat het tijd was voor het middaggebed, zocht uw schoonvader een 

gebedsmatje. Uw man zei dat er in jullie slaapkamer nog ééntje moest liggen. Uw schoonvader kwam 

enkele ogenblikken later de slaapkamer uitgestormd. Hij had de brochure die u van L. (…)’s vader had 

gekregen ontdekt en was razend kwaad. In de daaropvolgende schermutseling sloeg hij u en uw man. U 

nam uw gsm en vluchtte uw woning uit. U nam een taxi en ging naar het huis van L. (…). Hier werd u 

met open armen ontvangen. Toen u ’s avonds ging slapen, zag u dat uw zus u verschillende keren had 

proberen te bereiken. U belde haar op en zij zei u dat de autoriteiten in uw ouderlijke woning waren 

binnengevallen. Later die avond had u nog contact met uw echtgenoot. Na dit gesprek zei de broer van 

L. (…) dat het beter was dat u vertrok: jullie wisten immers niet wat de autoriteiten allemaal zouden 

ondernemen om u te vinden. De daaropvolgende avond kwam uw man u ophalen en hij bracht u naar 

Teheran. Diezelfde dag nog nam hij het vliegtuig terug naar Shiraz. Twee dagen later belde hij u op. Hij 

zei dat er een huiszoeking had plaatsgevonden in jullie eigen woning. Uw paspoort en uw shenasnameh 

(geboorteboekje) waren in beslag genomen. Uw man zei dat u Iran moest verlaten. Hij regelde hierop 

een smokkelaar. Deze bracht u twee valse paspoorten. Op 20 mordat 1398 (= 11 augustus 2019) nam u 

met behulp van een vals Iraans paspoort het vliegtuig naar Istanbul, waar u met een vals Frans 

paspoort de controle kon passeren. Hier werd u opgehaald door een man in een rood T-shirt. Deze 

bracht u naar een woning in Denizgli. Hier woonde u bijna drie weken tot u werd opgedragen om naar 

Bodrum te reizen en daar het vliegtuig naar Brussel te nemen. Aangekomen in Brussel, werd 

vastgesteld dat u gebruikmaakte van een vals paspoort. U werd aangehouden en overgebracht naar het 

transitcentrum ‘Caricole’. U verzocht op 3 september 2019 om internationale bescherming. Bij een 

eventuele terugkeer naar Iran vreest u de doodstraf omdat u zich bekeerd heeft tot het christendom. 

Sinds uw vrijlating uit het transitcentrum op 20 september 2019 gaat u elke week naar een viering in de 

Iraanse kerk in Kuurne. De afgelopen maanden werd uw man nog drie keer verhoord door het Ettela’at 

(Ministerie van Informatie). De laatste keer werd hij hierbij gefolterd en geslagen. Ter staving van uw 

identiteit en/of uw asielmotieven legde u de volgende documenten neer: een kopie van uw mellikaart 

(nationale kaart); een kopie van uw huwelijksakte; een attest van de Iraanse kerk te Kuurne d.d. 15 

december 2019 waaruit blijkt dat u sinds 22 september 2019 naar de kerk gaat en dat u bijbellessen 

volgt ter voorbereiding op uw doopsel; en een screenshot van uw instagramprofiel. 

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. 

U werd op 18 september 2019 opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud in het kader van een 

versnelde procedure. Het feit dat u de autoriteiten 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, was 

tot dan toe een vaststaand feit en rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd toegepast bij de 

behandeling van uw verzoek tijdens deze fase van de procedure. 

Er dient voorts te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de 

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

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. 

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u het incident waarbij uw schoonvader op 09/05/1398 (= 31 

juli 2019) een christelijke brochure in uw woning ontdekte en er tussen jullie een discussie en een 

handgemeen ontspon, niet aannemelijk heeft gemaakt. Er kan immers gewezen worden op enkele 

fundamentele tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen. Zo verklaarde u tijdens uw 
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eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal dat uw schoonvader een bijbel ontdekt had in uw 

slaapkamer. Toen hij uw nachtkastje opendeed zag hij uw bijbel namelijk onder uw bed liggen (CGVS 1, 

p. 18 en 20). Tijdens uw tweede onderhoud stelde u daarentegen dat uw schoonvader enkel een 

brochure met daarin het evangelie volgens Mattheus ontdekt had. U was immers niet in het bezit van 

een bijbel. Hij had deze brochure gevonden onder een hoofddoek die was opgeborgen in de kast in uw 

slaapkamer (CGVS 2, p. 17 en 18). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, herhaalde u dat uw 

vader een brochure had gevonden en niet de bijbel, die in Iran nergens te vinden is (CGVS 2, p. 25). 

Het bevestigen van één versie van de feiten kan evenwel bezwaarlijk als een afdoende uitleg voor de 

vastgestelde tegenstrijdigheden worden beschouwd. Voorts rechtvaardigde u deze tegenstrijdigheden 

door te stellen dat u [tijdens uw eerste onderhoud] vermoedelijk gezegd had dat hij het in de kast had 

aangetroffen maar dat u omwille van de stress misschien iets verkeerd heeft gezegd (CGVS 2, p. 25). 

Gezien dit incident de kern van uw relaas betreft, kan het louter verwijzen naar de mogelijkheid dat u 

stress had geenszins een tegenstrijdigheid van deze aard verschonen. Volledigheidshalve kan er nog 

gewezen worden op de merkwaardige vaststelling dat u voor wat betreft de datum van het incident met 

uw schoonvader aanvankelijk twijfelde tussen 5 of 6 mordat 1398 (= 27 of 28 juli 2019) (CGVS 1, p. 20), 

daar waar u tijdens het tweede onderhoud aangaf dat het incident op 9 mordat 1398 (= 31 juli 2019) 

plaatsvond (CGVS 2, p. 17). 

Gezien deze tegenstrijdige verklaringen kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw concrete 

vluchtaanleiding, met name de ruzie met uw schoonvader toen deze ontdekte dat u bekeerd was tot het 

christendom. Gezien u de huiszoekingen van de Iraanse autoriteiten in uw ouderlijke woning, waarover 

u op de Dienst Vreemdelingenzaken overigens met geen woord repte (Vragenlijst CGVS, ingevuld op de 

DVZ, vraag 3.5), en in uw eigen woning koppelt aan uw bekering tot het christendom en het conflict met 

uw schoonvader (CGVS 1, p. 19 en 20; CGVS 2, p. 20), kan er ook hieraan geen geloof gehecht 

worden. Om dezelfde redenen kan er ook geen waarde gehecht worden aan uw verklaringen dat uw 

man de afgelopen maanden drie keer werd ondervraagd door de Iraanse autoriteiten omdat deze op 

zoek waren naar u (CGVS 2, p. 3 en 4). Bovendien wist u niet wanneer deze ondervragingen hadden 

plaatsgevonden noch naar waar uw echtgenoot steeds werd meegenomen (CGVS 2, p. 4), hetgeen de 

ongeloofwaardigheid van uw verklaringen in dit verband slechts versterkt. Van een verzoeker om 

internationale bescherming kan immers in alle redelijkheid verwacht worden dat hij of zij zich zo volledig 

mogelijk informeert over al deze elementen die rechtstreeks in verband staan met zijn of haar vrees, 

quod non in casu. 

Het feit dat er aan uw problemen in Iran, die veroorzaakt werden door uw bekering tot het christendom, 

geen geloof gehecht kan worden, brengt ook de geloofwaardigheid van uw bekering zelf in het gedrang. 

Deze these kan bovendien verder onderbouwd worden door een aantal bevreemdende elementen in uw 

verklaringen. 

Zo legde u tegenstrijdige verklaringen af over uw beweerde eerste contact met het christendom. U gaf 

tijdens uw eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal aan dat er tussen de dag dat u met L. (…) 

voor het eerst sprak over het christendom en de dag dat u voor het eerst met haar een bezoek bracht 

aan de huiskerk, i.e. op 15/12/1397 (= 6 maart 2019), een tijdspanne van drie maanden bevond (CGVS 

1, p. 17). Tijdens uw tweede onderhoud gaf u evenwel aan dat het eerste gesprek over het christendom 

plaatsvond in de maand bahman (de elfde maand) van het jaar 1397 (= januari/februari 2019). Hieruit 

kan afgeleid worden dat uw eerste gesprek over het christendom hooguit anderhalve maand voor uw 

eerste bezoek aan de huiskerk op 15/12/1397 plaatsvond. 

Vervolgens legde u ook tegenstrijdige verklaringen af betreffende de informatie die L. (…) u sinds uw 

beweerde kennismaking met het christendom bezorgde. U verklaarde aanvankelijk dat u enkele dagen 

na uw eerste gesprek over het christendom, een drietal maanden voor uw eerste bezoek aan de 

huiskerk, van L. (…) een brochure kreeg (CGVS 1, p. 17). Tijdens uw tweede onderhoud gaf u evenwel 

aan dat u, voordat u een eerste keer naar de huiskerk ging, enkel gesproken had met L. (…) over het 

christendom: ze gaf u geen [schriftelijk] materiaal betreffende de christelijke leer (CGVS 2, p. 12). Het 

was pas in de maand tir dat u van de vader van L. (…) een brochure kreeg met daarin het evangelie van 

Mattheus (CGVS 2, p. 17). U heeft nooit ander materiaal in uw bezit gehad dan deze brochure. De bijbel 

is immers niet verkrijgbaar in Iran (CGVS 2, p. 25). 

Voorts legde u merkwaardige verklaringen af betreffende het aantal keer dat u daadwerkelijk een 

bezoek bracht aan een huiskerk. Tijdens uw twee onderhouden op het Commissariaat-generaal stelde u 

dat u tussen 15/12/1397 (= 6 maart 2019; de dag van uw eerste kerkbezoek) en begin mordat 1398 (= 

eind juli 2019; de dag van het incident met uw schoonvader), i.e. gedurende een periode van vijf 

maanden, in totaal zeven keer deelnam aan een viering (CGVS 1, p. 21; CGVS 2, p. 14). U verklaarde 

daarenboven dat u nadat uw man in de tweede maand van 1398 (= april/mei 2019) op de hoogte kwam 

van uw bekering, nog slechts twee keer naar de huiskerk ging. In het licht hiervan is het opmerkelijk dat 

u op de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde dat u tweemaal per maand deelnam aan een viering 

(Vragenlijst CGVS, ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). 
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Tot slot komen uw opeenvolgende verklaringen betreffende de leden van de huiskerk die u 

frequenteerde niet overeen met elkaar. U bent weliswaar consistent in het benoemen van een vijftal 

leden van de huiskerk (uzelf, L. (…),L. (…)’s vader en de zussen S. (…) en L.R. (…)), doch over de 

overige aanwezigen tijdens de vieringen stroken uw opeenvolgende verklaringen niet. Zo bestempelde u 

tijdens uw eerste onderhoud meneer K. (…) als een vast lid van de huiskerk (CGVS 1, p. 20). Tijdens 

uw tweede onderhoud gaf u evenwel aan dat u hem slechts eenmaal gezien heeft (CGVS 2, p. 14). 

Voorts stelde u tijdens uw eerste onderhoud dat u tijdens de vieringen die u bijwoonde naast de zes 

vaste leden, onder wie ook meneer K. (…), ook twee keer twee mannen, die u niet bij naam benoemde, 

zag die u achteraf niet meer gezien heeft (CGVS 1, p. 20). Doorheen uw verklaringen tijdens uw tweede 

onderhoud haalde u evenwel slechts aan dat er – naast uzelf, L. (…),L. (…)’s vader, de zussen R. (…) 

en meneer K. (…)– slechts één andere man de huiskerk frequenteerde, met name een zekere meneer 

A. (…). Verder zag u er niemand anders (CGVS 2, p. 14). Bovendien, betreffende deze meneer A. (…), 

kan er een bijzondere vaststelling gedaan worden. Zoals hierboven aangehaald, verwees u tijdens uw 

eerste onderhoud niet expliciet naar meneer A. (…). Het komt dan ook zeer merkwaardig over dat u 

tijdens uw tweede onderhoud verklaarde dat u twee keer een viering bijwoonde in de woning van 

meneer A. (…) (CGVS 2, p. 15). 

Uw tegenstrijdige verklaringen over uw beweerde eerste contactmoment met het christendom, over het 

schriftelijke materiaal die u van uw beweerde contactpersonen binnen het christendom ontving, over uw 

beweerde medehuiskerkgangers en over het beweerde aantal keer dat u naar de huiskerk ging nopen 

ertoe te besluiten dat er geen geloof meer gehecht kan worden aan uw beweerde huiskerkbezoek en 

bekering tot het christendom en de daaraan gekoppelde problemen. 

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

bovendien een ernstige negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette) 

religieuze engagement na aankomst in Europa, ter staving waarvan u een attest van de Iraanse Kerk 

van Kuurne neerlegde waaruit zou moeten blijken dat u reeds twee dagen na uw vrijlating uit het 

transitcentrum ‘Caricole’ een eerste keer een viering bijwoonde in deze kerk. Gezien dit kerkbezoek een 

voortzetting is van uw beweerde bekering in Iran, daar waar deze bekering in Iran niet geloofwaardig is, 

kan er aan uw beweegredenen om in België naar de kerk te gaan geen enkel geloof gehecht worden 

hetgeen aantoont dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte 

overtuiging in België actief bent in een kerk. Dat u sinds 22 september 2019 wekelijks naar de kerk zou 

gaan en er bijbellessen zou volgen, toont bijgevolg de oprechtheid van uw bekering niet aan aangezien, 

mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw bekering in Iran, duidelijk is dat deze 

beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in België er louter toe strekt op deze basis de 

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Dit kan overigens ondersteund worden door een bijzondere 

vaststelling in uw verklaringen. U gaf meermaals aan rust gevonden te hebben door uw bekering tot het 

christendom en door uw kerkbezoeken in België (CGVS 1, p. 17 en 18; CGVS 2, p. 4, 6, 7, 8, 10 en 16). 

In het licht van deze verklaringen komt het evenwel merkwaardig over dat u bij aanvang van uw tweede 

onderhoud stelde, ofschoon u toen reeds ongeveer één jaar in het christendom zou geloven en bijna 

vier maanden lang wekelijks de viering in een Iraanse kerk zou bijgewoond hebben, zich psychisch en 

mentaal niet goed te voelen (CGVS 2, p. 3). Dat u enerzijds hamert op de rust die u vindt in uw nieuwe 

geloof maar anderzijds mentale ongemakken ondervindt lijkt zich tegen te spreken en plaatst wederom 

vraagtekens bij de geloofwaardigheid van uw beweerde motivatie om naar een kerk te gaan. 

Uw activiteiten op de sociale media – u verklaarde een facebookprofiel te bezitten (waarop u evenwel 

niet actief bent) alsook een instagrampagina waarop u christelijk georiënteerde berichten post (CGVS 2, 

p. 4, 5 en 26) –, doen aan voorgaande vaststellingen betreffende het onoprechte karakter van uw 

geloofsbelijdenis geen afbreuk. Vooreerst kunnen er enkele kanttekeningen geplaatst worden bij uw 

online activiteiten en de zichtbaarheid van uw instagramprofiel. Zo dient opgemerkt te worden dat, 

ofschoon gevraagd werd uw instagramprofiel over te maken aan het Commissariaat-generaal (CGVS 2, 

p. 26), u zich beperkte tot één enkele screenshot. Uit de neergelegde screenshot kan evenwel 

hoogstens afgeleid worden dat u een zestal algemene christelijke afbeeldingen postte. Uw volgers zijn 

volgens u allemaal christenen (CGVS 2, p. 26). Daarnaast blijkt uit de consultatie van uw 

instagramprofiel op 26 maart 2020 dat de inhoud van uw persoonlijke pagina volledig afgeschermd is. 

Hoe dan ook, gezien uw bekering niet geloofwaardig geacht wordt en uw posts op de sociale media 

bijgevolg een onoprecht karakter vertonen, blijkt uit niets dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij 

terugkeer naar Iran de christelijke inhoud van uw sociale media uit te wissen. 

Tot slot dient, betreffende uw beweerde kerkgang in België en uw social media, benadrukt te worden dat 

uit de beschikbare informatie 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 hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Enkel personen 

die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft echter, zoals hierboven aangetoond, niet aannemelijk 
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gemaakt voor uw vertrek uit Iran vervolgd te zijn geweest –, lopen bij terugkeer een groter risico om in 

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

Gelet op uw ongeloofwaardige bekering en huiskerkgang in Iran en gelet op het opportunistische 

karakter van uw kerkgang en uw social media activiteiten in België heeft u niet aannemelijk gemaakt dat 

u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst als christen zal manifesteren of dat u er als 

dusdanig gepercipieerd zal worden. 

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

toegevoegd. 

De overige door u neergelegde documenten kunnen deze beslissing niet wijzigen. Uw identiteit en 

nationaliteit, zoals aangetoond door uw mellikaart en uw huwelijksakte, staan op zich niet ter discussie. 

U verzocht om een kopie van de notities van de onderhouden op 18 september 2019 en 13 januari 

2020. Deze kopies werden u ter kennis gebracht op 27 maart 2020. Tot op heden heeft het 

Commissariaat-generaal geen opmerkingen van u of uw advocaat ontvangen met betrekking tot de 

inhoud van deze notities. Het Commissariaatgeneraal is zich bewust van de moeilijkheden die zich 

kunnen voordoen en die nog kunnen ontstaan in de context van maatregelen die door de huidige 

coronavirusepidemie worden gerechtvaardigd. Het Commissariaat-generaal is echter verplicht zo snel 

mogelijk een beslissing te nemen over uw verzoek om internationale bescherming. Bijgevolg heeft het 

Commissariaat-generaal, omdat u zich in een situatie van afzondering bevindt die u verhindert zich te 

laten bijstaan door externe partijen (maatschappelijk werker of andere vertrouwenspersoon, advocaat, 

tolk, enz.) om eventuele opmerkingen te maken, besloten een beslissing te nemen over uw verzoek om 

internationale bescherming, maar geen beroep te doen op de toepassing van artikel 57/5quater, § 3, 

vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, om u de mogelijkheid te bieden uw eventuele opmerkingen 

te maken wanneer dat mogelijk is, en onder betere voorwaarden. U kunt dus alle opmerkingen maken 

die u nuttig acht in het kader van een eventueel beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

C. Conclusie 

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

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

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

 

2. Het verzoekschrift 

 

2.1. Verzoekster formuleert voorafgaand een aantal opmerkingen betreffende de beroepsprocedure en 

de rechten van verdediging. In dit kader beroept zij zich op de “SCHENDING ARTIKEL 10 EN 11 VAN 

DE GRONDWET, SCHENDING VAN ARTI KEL 3, 6, 13 EN 14 VAN HET E.V.R.M., SCHENDING VAN 

HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING, SCHENDING 

VAN HET HOORRECHT, SCHENDING VAN DE RECHTSREGEL DIE TOELAAT ZICH TE BEROEPEN 

OP OVERMACHT.” 

 

Zij verwijst naar de laatste paragraaf in de motivering van de bestreden beslissing en voert aan: 

“Dat men in tijden van de coronacrisis eerder zou verwachten dat beslissingen, niet zouden worden 

betekend, ten einde de rechten van kanidaat-vluchtelingen niet te beknotten, door een situatie waaraan 

de kandidaat vluchteling niets vermag te doen en dat zeker door het nemen van een beslissing voor dat 

de verzoekende partij bemerkingen kan maken uit den boze is. 

In de meest eenvoudige civiele procedures werden termijnen verlengd door de wetgever. Er kan 

verwezen worden naar het Koninklijk Besluit nr. 2 van , 9 april 2020 van met betrekking tot de verlenging 

van zelfs verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van 

de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken; 

ondermeer is het zo dat zelfs verjaringstermijnen tijdelijk verlengd worden. 

Dat verzoekende partij zich vermag te beroepen op de rechten van verdediging zoals bepaald door 

artikel 6 van het E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van verdediging. 

Dat verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 3 van het E.V.R.M zo de beslissing er uiteindelijk 

kan toe leiden te resulteren in het land van herkomst waai' zij gevaar loopt; dat in die zin de bepalingen 

van de vreemdelingenwet enkel een specifieke regeling voorzien in het kader van de 

vluchtelingenconventie.” 

Verzoekster geeft een algemene uiteenzetting omtrent het recht op effectieve rechtsbescherming en het 

verbod van discriminatie en doet gelden: 

“Nergens in de bestreden beslissing wordt aangegeven waarom in de huidige procedure het nemen van 

de beslissing zo pressant zou zijn. In die zin is de bestreden beslissing totaal niet gemotiveerd. 

Gelet op het voorgaande is er een kennelijke schending van het gelijkheidsbeginsel door op sommige 

procedures de mogelijkheden om opmerkingen te geven in toepassing van artikel 57/5 quater van de 
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vreemdelingenwet en in andere procedures dergelijke mogelijheid niet te geven en dient de prejdiciële 

vraag gesteld te worden of artikel 57/5 quater van de vreemdelingenwet het gelijkheidsbeginsel schendt. 

De redenering alsof men dan zijn argumenten dan maar moet aandragen bij de Raad voor 

vreemdelingenbetwistingen verlegt eigenlijk het probleem en gaat er van uit dat het in Coronatijden 

mogelijk is om een behoorlijke beroepsakte op te stellen, aan behoorlijk bewijsmateriaal te komen, zodat 

ook hier het probleem blijft dat de rechten van verdediging niet behoorlijk kunnen worden uitgeoefend. 

Bovendien heeft men specfieke wetgeving aangekondig voor de Raad voor 

Vreemdemlingenbetwistingen hetgeen evenwel niet gebeurd is. Zo er wetgeving zou komen dan zou het 

te verwachten geweest zijn dat de wetgeving zou kunnen slaan op termijnen en het vrijwaren van de 

rechten van verdediging, in die zin dat elementen ook op elk later tijdstip zouden kunnen worden 

aangedragen dan de beroepsakte en het toelaten dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoals 

vanoàds zou kunnen oordelen met volle bevoegdheid dit wil zeggen een volle onderzoeksbevoegdheid. 

Dit is evenwel niet gebeurd zodat de redenering alsof alles dan zou kunnen gerepareerd worden door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet opgaat; tenzij als men zou aanvaarden dat elke 

beslissing voor wat men dan ook aandraagt als eisende partij dient terugestuurd worden naar het cg 

In de Iraans protestantse kerk is het ondermeer zo dat wie zeer ernstige inspanningen levert om tot het 

geloof te komen en dit te bestuderen en van wie men duidelijk voelt dat men niet omwille van het 

verwerven van papieren tot het geloof is gekomen uiteindelijk bekroond kan worden met de doop. De 

Iraanse kerk is er voor gekend om juist uit zeer gemotiveerde mensen te bestaan. Men wordt tijdens dit 

proces goed begeleid. Het is daar echt niet mogelijk om komedie te spelen en te doen alsof, dit zou 

binnen de Iraans protestantse gemeenschap al te zeer opvallen. Verzoekende partij lijkt op heden of 

minstens zeer binnenkort in aanmerking te komen voor doop. Dit is nog niet kunnen gebeuren door de 

coronacrisis. Het dient bovendien benadrukt dat juist één van de pijnpunten in Frankrijk waardoor 

corona erg is versprijdt een grotere samenkomst van gelovigen is geweest. 

Hierdoor zal er letterlijk en figuurlijk een koudwaterwrees zijn van de Iraanse kerk. Verder is het zo dat 

stukken nopens de ontwikkeling van de verzoekende partij, los dan van de eventuele doop relevant 

kunnen zijn voor de beoordeling van de zaak. Het is zo dat door de Coronamaatregelen er geen 

religieuze bijeenkomsten meer zijn of studies waarin zij tesamen met anderen haar geloof vermag 

verder te ontwikkelen. Zij dient zich thans te behelpen met het virtuele gebeuren. 

In ieder geval wordt nergens enige betwisting gevoerd over de kennis van de verzoekende partij over de 

christelijke godsdiens hetgeen eerder te verwachten zou zijn mocht zij als het waren een geheugenles 

van buiten geleerd hebben; de vragen over de christelijke godsdienst werden haar trouwens gesteld in 

het eerste verhoor, moment waarop zij in België nog geen verdere vieringen noch enige verdere 

bijbelstudie had gehad in België. Zonder echt reëelcontact met een christelijke kerk in Iran, lijkt het 

weinig waarschijnlijk dat zij enige kennis van het geloof zou vermogen te etaleren. 

Er dient bemerkt te worden dat de verzoekende partij stelt een christen ti zijn uit Iran, of minstens 

gesteld heeft dat zij zo goed als mogelijk christen te zijn in Iran. In Iran is het niet evident om zelfs maar 

te pogen als christen te leven, gelet op vervolging van christenen en gelet op het feit dat het in Iran 

eigenlijk gaat om een ondergrondse kerk; waar men een moment samenkwam is het volgende moment 

geen samenkomstplaats meer gelet op de vervolging; de medechristenen verdwijen gelet op de 

vervolging. Wie in Iran toekomt en zoekt om zijn geloof verder te kunnen beleven, komt als een soort 

nieuwkomer terecht  

Alléén al om die reden verdient de zaak een behandeling waar de rechten van verdediging zo goed als 

mogelijk worden geëerbiedigd. Dat ondermeer niet kan worden nagegaan in welke mate de 

psychologische toestand van de verzoekende partij niet het gehalte van de verklaringen kennelijk heeft 

beïnvloed. 

Het is zo dat verzoekende partij vroeger tot de Islam behoorde en dat zij niet behoort tot een minderheid 

waarvan het vlugger aangenomen wordt dat zij Christelijk zouden kunnen zijn. Hierdoor ligt de kans op 

vervolging groter. 

De ingeroepen motieven van de besteden beslissing kloppen bovendien kennelijk niet. Men beweert dat 

de voortgang van de procedure belangrijk zou zijn. daar waar de beslissing die zou genomen zijn op 8 

april 2020 maar werd betekend bij bij schrijven van 14 april dezer. In die zin kan de voortgang van de 

procedure onmogelijk een behoorlijke motivering uitmaken en is de beslissing kennelijk niet 

gemotiveerd.” 

 

2.2. Verzoekster beroept zich vervolgens op de:  

“SCHENDING VAN ARTIKEL 48, 48/3, 48/4, 48/5, 49, 62 VAN DE VREEMDELINGENWET, EN 

ARTIKEL 1 VAN HET VERDRAG VAN GENEVE, SCHENDING VAN HET MOTIVERINGS VEREISTE, 

SCHENDING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT.” 
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Verzoekster vangt haar betoog in dit kader aan met een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent 

een aantal van de aangevoerde bepalingen en beginselen en omtrent de bewijslast in en de beoordeling 

van verzoeken om internationale bescherming. 

 

Vervolgens geeft zij, met betrekking tot haar toestand tijdens de verschillende gehoren, aan: 

“Op herhaalde plaatsen in de verhoornota’s komt naar voren dat verzoekende partij kennelijk moeite 

heeft lopende het verhoor (CGVS 1, p.17; CGVS 2, p.3, p.13-14, p.16).” 

Verzoekster wijst op de inhoud van de bestreden beslissing en voert aan: 

“Als men de redenering van de bestreden beslissing volgt dan moet men afleiden dat de toestand van 

de verzoekende partij niet goed kan zijn nu het zich wenden tot de protestantse godsdienst geen 

soelaas zou brengen. Wat er ook van zijn het commissariaat-generaal neemt aan dat er een slechtere 

geestelijke toestand is. 

Betreffende het eerste verhoor dient bemerkt te worden dat verzoekende partij in het gesloten centrum 

nachtmerries kreeg en psychologische hulpverlening gevraagd heeft, doch niet bekomen. Gedurende de 

eerste drie maande Y kreeg zij geregeld met nachmerries te maken. Het feit dat zij opgesloten was, was 

uiteraard niet van die aard de wankele psycologische toestand te verbeteren, wel integendeel. 

Betreffende het tweede verhoor dient bemerkt te worden dat verzoekende partij in paniek was; het was 

dan juist dat haar man gepakt was in Iran( CGVS 2, p. 3-4 ,7), wat niet alléén zeer grote ongerustheid 

meegebracht heeft voor het lot van haar man, maar ook tot zeer grote vragen geleid heeft nopens haar 

eigen lot, wanneer zij zoà gedwongen worden terug te moeten kere.. De man werd opgepakt en 

gemarteld en is voortvluchtig. Voorts is het ook zo dat de toestand van diens moeder niet van die aard is 

om de reeds ernstig verstoorde gemoedsrust te verbeteren wel in tegendeel ( CGVS 2, p.5-6) 

Het CGVS dient wel degelijk rekening te houden met psychologische stoornissen ( DENYS, L., 

Overzicht van het Vreemdelingenrecht, UGA, Kortrijk, 2012, p. 294 en aldaar geciteerde rechtspraak ). 

Wanneer duidelijk één en ander uit het verhoor zelve blijkt, rust uiteraard een onderzoekverplichting op 

het CGVS. Er ligt wel degelijk een onderzoeksverrichting op het CGVS ( Cfr. E.H.R.M. F.G./ Zweden. 

23/3/2016, nr. 43611/11. Het is zelfs in dergelijk geval nodig beroep te doen op het advies van een 

geneesheer specialist ( H.C.R., Guide des procédures et critères à appliquer peur determineer Ie statut 

de Réfugié, H.C.R., Genève, 1992, nr. 207, p. 54). 

Er dient ook rekening gehouden te worden dat het hier een allénstaande vrouw betreft die nog nooit 

enige reis gemaakt had en zich nooit had begeven buiten hel land van herkomst. 

Zij was door het Islamjuk, nooit aangemoedigd om iets zelfstandigs te doen of enig enig initiatief te 

nemen. Ergens alléén naar toe gaan. bepalen wat men buitenshuis gaat doen waren minstens zeer 

problematisch. Tijdens de eerste grote reis eindigt zij in een gesloten centrum hetgeen na traumatische 

ervaringen het land van herkomst een volgende traumatische ervaring is voor deze niet al te 

hooggeschoolde vrouw, die voor het eerst in haar leven alléén staat in leven. Voorheen in Iran was zij 

nog niet in het reine gekomen met feiten uit het verleden en/of haar levenswijze. Ook kan men tussen 

de regels van de verhoren lezen dat zij nog niet alle trauma's en feiten op een rijtje gezet heeft en zij 

minstens een deel van de feiten uit het verleden nog niet voldoende kan plaatsen, duiden of begrijpen. 

In die zin is het ten zeerste ongepast om verklaringen al te zeer gaan afwegen met een apothekerschaal 

alsof de verklaringen in dergelijke omstandigheden noodzakelijk exact, zeker wat betreft dateringen en 

aantallen en dergelijke meer. Wie in dergelijke omstandigheden ondervraagd wordt zal door het gebrek 

aan weerbaarheid minder letten op exactheid. 

Minstens is er een schending van de rechten van verdediging en het hoorrecht wanneer men wetende 

dat er problemen zijn in verband met een verhoor hier geen rekening mee houdt. 

Verzoekende partij antwoordt in zake de bemerkingen wat betreft het eerste verhoor dat zij eigenlijk niet 

meer wat zij zij gezegd heeft ( CGVS 2, p. 5 ). 

Dat de waarachtigheid van het geheel in ieder geval opweegt tegen tegenstrijdigheden 

(…)”. 

 

Verzoekster wijst op haar eerdere verklaringen, afgelegd bij het CGVS. Zij stelt dat verweerder niet 

betwist dat zij een vrouw is die zich niet langer wenste te onderwerpen aan de regels van de islam en 

verwijt verweerder dat met dit element geen rekening werd gehouden; ook niet in het kader van haar 

verklaarde bekering tot het christendom. Verder verklaart verzoekster dat haar verklaringen getuigen 

van een langzame en moeilijk te dateren evolutie. Eveneens geeft zij aan dat er in haar cultuur, dit in 

tegenstelling tot in het Westen, geen hang is naar een juiste datering. “Verzoekende partij geeft 

bovendien aan dat zij op het moment voor en na evolutie naar het christendom in de war was en in de 

knoop met haar leven ( CGVS 2, p. 11 ), en dat zij in een zeer lamentabele toestand was het moment 

dat zij met een taxi weggevlucht is ( CGVS 2, p. 19 ), hetgeen uiteraard niet van die aard is om later een 

zeer nauwkeurig gehalte in verklaringen op te leveren, zeker niet wanneer wanneer het een juiste 
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datering betreft. Ook op andere vlakken maakt dit uiteraard dat verklaringen van de verzoekende partij 

niet als het ware met het vergrootglas van precisiteit dienen te worden bekeken. 

Bovendien is het zo dat lopende het verhoor ook uitdrukkelijk op bepaalde momenten gesteld dat 

verklaringen niet in detail behoeven te zijn, zelfs niet mogen zijn, hetgeen ook maakt dat verklaringen 

vergelijken een uiterst delicate onderneming maakt. 

Dat aangetoond zal worden dat bepaalde elementen waarop de weigerinsbeslissing steunt niet te 

weiten zijn aan de verzoekende partij.” 

 

Verzoekster geeft nogmaals een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de 

beoordeling van verzoeken om internationale bescherming. Vervolgens gaat zij in op de concrete, in de 

bestreden beslissing opgenomen motieven. 

 

Waar gesteld wordt dat in haren hoofde geen bijzondere procedurele noden konden worden 

vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat haar rechten werden gerespecteerd en dat 

zij kon voldoen aan haar verplichtingen, doet verzoekster gelden: 

“Gelet op het bovenstaande kan eigenlijk niet aangenomen worden dat deze paragraaf van toepassing 

kan zijn op de verzoekende partij. Ook wanneer zij aangeeft het verhoor aan te kunnen is dit geen 

vrijbrief om een verhoor te houden wanneer de verzoekende partij hiertoe niet in staat is, voornamelijk 

niet als één en ander uit het verhoor blijkt. 

De negatieve bestreden beslising kan uiteraard niet berusten op verhoren die al te wankel blijken te zijn, 

zoals hierboven aangegeven.” 

 

Met betrekking tot de motivering inzake het initiële toepassen van een versnelde procedure, geeft 

verzoekster aan: 

“Dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet duidelijk zijn. Ofwel zit men in de versnelde 

procedure, ofwel zit men niet in de versnelde procedure. Het is duidelijk dat men niet in de versnelde 

procedure zit. Verzoekende partij heeft enkel "de fout" begaan te reizen met een vals paspoort teneinde 

uit Iran weg te kunnen vluchten. Normaalgezien is het gebruik van een vals paspoort eerder een 

indicator dat men in het land van herkomst een reëel probleem heeft en niet vermag onder eigen 

identiteit het land te verlaten. 

De bestreden beslissing is niet gemotiveerd ofter is minstens niet duidelijk waarom deze kwestie nog 

zou kunnen spelen. Het feit dat de verzoekende partij is moeten ontvluchten kan bezwaarlijk ten kwade 

geduid worden.” 

 

Aangaande het incident waarbij haar schoonvader het christelijke geschrift vond, verklaart verzoekster: 

“Er wordt verwezen naar hetgeen hierboven vermeld wordt. Zoals reeds gesteld was de verzoekende 

partij reeds op het moment van de feiten enorm in paniek, hetgeen van die aard is om zich bepaalde 

omstandigheden niet haarscherp te Herinneren. Alles wordt dan omhuld door een waas van verwarring. 

Vergete men bovendien niet dat verzoekende partij reeds voor deze feiten niet in haar haak was en 

reeds verward was, een soort dal waar zij gelet op het vinden van de christelijke godsdienst langzaam 

uit aan het geraken was. 

Bovendien is het zo dat de verzoekende partij eigenlijk niet in staat was om verhoord te worden waarbij 

men dan de verklaringen zou weerhouden als verklaringen die zonder meer vatbaar zouden zijn voor 

vergelijking met elkaar. Er wordt dienaangaande verwezen naar hetgeen hierboven reeds gesteld werd.” 

Verzoekster geeft in dit kader verder andermaal enkele algemene, theoretische beschouwingen omtrent 

de bewijslast in en de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming.  

Voorts voert zij aan: 

“Het is objectief zo dat omwille van ondermeer veiligheidsreden het nagenoeg niet mogelijk is om aan 

een bijbel te raken, hetgeen uiteraard des te meer moet gelden voor iemand die nog debutante is in het 

christelijke geloof. In die zin is het zeer eigenaardig dat de bewoording "bijbel" niet geïnterpreteerd wordt 

als zijnde een deel van de bijbel, namelijk het evangelie van Matheus, uitgegeven in een beperktere 

brochure. In die zin zal verzoekende partij de bewoordingen brochure, evangelie van Matheus en bijbel 

door elkiar gebruikt hebben. Als men hierover al zou getwijfeld hebben dan is het hoogst bevreemdend 

dat op dit punt geen uitdrukkelijke opheldering werd gevraagd. Er dient wel bemerkt te worden dat veel 

tolken Farsi vaak moeilijkheden hebben om begrippen in zake een christelijke godsdienst adequaat te 

vertalen, zodat daar een deel van het probleem, kan gevonden worden. In ieder geval is het al 

eigenaardig dat dit opgevoerd wordt als kennelijk fundamenteel probleem. 

Verder is er het probleem waar het christelijk geschrift door de schoonvader werd gevonden. 

Verzoekende partij was tijdens het gaan halen van het gebedsmatje niet in de slaapkamer, zodat zij de 

gebeurtenis zelf niet gezien heeft. Een deel van de bijbel is inderdaad in een kast verborgen onder een 

hoofddoek, waar deze gevonden werd. Dit was de normale plaats waar de bijbel verborgen werd, al is 
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het zo dat de bijbel ook sporadisch onder het bed werd gelegd zodat lopendt het eerste verhoor zij 

eerder aan deze versie dacht. In het verhoor. Uit het tweede verhoor kan men eerder afleiden dat de 

schoonvader goed gezocht heeft naar de gebedsmat. In zekere zin was de verzoekende partij dus 

verwonderd dat de schoonvader dit gevonden had, nu verwezen wordt naar privéspullen in de kast. 

Waar men iets onder de hoofddoek legt of als men iets onder stof legt lijkt dit ergens gelegd te zijn op 

een plaats waar men ontdekking niet echt aan het verwachten is. In die zin is dan ook de vergissing 

onstaan dat het evangelie zich onder het bed had moeten liggen, waardoor het vatbaarder voor 

ontdekking zou zijn. 

Als verzoekende partij in het eerste verhoor kiest voor een plaats onder heb bed. is dit omdat zij op dat 

moment eigenlijk er nog niet uit om te kunnen begrijpen waarom de schoonvader het evangelie 

gevonden heeft, kwestie ook kennelijk behandelt lopende de verhoren. In die zin heeft zij dan ook 

waarschijnlijk onbewust een verklaring gezocht door de plaats op te geven waar de brochure soms ook 

terechtkwam, namelijk onder het bed. 

Als de raadsman van de verzoekeme partij de situatie verder analyseert dan dient bemerkt te worden 

dat uit de verklaringen blijkt dat de man opgemerkt had dat er iets veranderd is aan de vrouw. Dit blijkt 

uit de verklaringen die de vrouw aflegt in verband met de ontdekking van haar man van diens geloof. Zij 

mag verdergaan daarmee nu blijkt dat de nieuwe religie haar blijkbaar goed gedaan heeft ( CG VS 2. p. 

16 ). 

De zeer streng religieuze schoonvader woont letterlijk onder hetzelfde dak; men kan uit de verklaringen 

duidelijk afleiden dat het iets betreft wat in België zou aangegeven worden als een kangoeroewoning. In 

die zin lijkt het zeker niet onwaarschijnlijk dat de schoonvader ook bepaalde veranderingen in het zijn 

van diens schoondochter opgemerkt heeft. Dit wordt eigenlijk ook in de verklaring van de vrouw gesteld 

( CGVS 2, p. 15), waar zij stelde dat de schoonvader bepaa Er moeten hiertoe niet uitdrukkelijk tekenen 

zijn van christendom. Het volstaat dat gezien wordt dat de vrouw verder evolueert van de Islam om te 

vermoeden dat de vrouw christen is geworden. Zoals reeds gesteld zowel de familie van de vrouw zelf 

en meerbepaald de vader als de schoonfamilie waren streng religieus. De schoonvader was militair, 

daar waar een oom van de man juist tot de vervolgende overheid zelf behoorde ( CGVS 2. p. 20 ). De 

vervolging is door toedoen van de schoonvader (CGVS 2, p. 20 ). 

Wat betreft de datering gelden de algemene bemerkingen zoals hierboven reeds aangegeven. 

Bovendien is het zo dat in de cultuur van de verzoekende partij er geen grote waarde gehecht wordt aan 

juiste datering. Ook de bestreden beslissing lijkt dit element minder laakbaar te vinden.” 

 

Om diezelfde redenen, kan volgens verzoekster de redenering dat aan de huiszoekingen in haar woning 

en de ondervragingen van haar man geen geloof kan worden gehecht niet worden gevolgd. “Men 

vergeet bovendien dat verzoekende partij verklaard heeft dat de man zelfs werd gemarteld. Zoals reeds 

gesteld werd dit element in het tweede verhoor uitdrukkelijk gekoppeld aan haar lamentabele toestand. 

De verklaringen dienen in elke instantie juist te zijn, wat de toestand van de onderhoorde dan ook is. 

Eigenlijk moet men eerst het gehalte van de verklaringen afwegen vooraleer er een absoluut gehalte 

aan te geven hetgeen uiteraard niet is gebeurd. Men draait de zaken om door te handelen alsof hetgeen 

verklaard werd, als het ware geldt als een wet van Meden en Perzen. 

Wat betreft de vragenlijst - die in wezen bedoeld is als voorbereiding voor het verhoor bij het CGVS - is 

het zo dat de vragenlijst zelve uiteraard niet zo gedetailleerd kan zijn als het verhoor zelf ( RVV, 31 

maart 2010, nr. 41.118). hetgeen des te meer geldt gelet op de de toen nog meer lamentabelere 

toestand van de verzoekende partij. Dat het feit dat een asielzoekereen completer relaas zou hebben 

geleverd lopende het een voorgaand verhoor zelfs in zake essentiële zaken betekent niet dat er een 

tegenstelling is met het verhoor voor de dienst vreemdelingenzaken ( RvSt., dd. 3 augusuts 2001, nr. 

98.160. DIMOLE/Com.Gen. ). Dat dit uiteraard ook geldt nopens het verhoor bij DVZ en het verhoor bij 

het CGVS.Dat het niet vermelden van een feit in een fase van de procedure niet van die aard is een 

weigeringsbeslissing te verantwoorden ( RvSt. 79.015 van 2 maart 1999, in de zaken 57.498/ VII 17.575 

en 57.968/ VII 17.576 ). 

De huiszoekingen waren een gevolg van de hoofdfeiten die bovendien niet zelf werden meegemaakt en 

in die zin is het meer aannemelijk dat zij niet werden vermeld. Dat het bovendien zo is dat iemand bij 

aankomst in een voor haar vreemd land. na de gebeurtenissen die geleid hebben tot de vlucht, minder 

vatbaar is voor het begrijpen van vragen en voor het geven van nauwkeurige antwoorden, te meer daar 

het verhoor op de dienst vreemdelingenzaken dient te worden omschreven als eerder summier en vlug 

afgenomen.” 

 

Dat zij geen verdere duiding kon geven omtrent de feiten waarvan haar echtgenoot slachtoffer werd, 

verklaart verzoekster als volgt: 

“De bestreden beslissing motiveert niet waarom dit gegeven gekend dient te zijn bij de verzoekende 

partij. 
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Wat betreft Iran is het totaal af te raden en onveilig om al te expliciet en in detail te spreken over 

concrete vervolgingsfeiten, dit dan nog gedurdende zeer korte contacten. Voor zover de man al wist 

waar hij concreet naar toegebracht was, zou hettotaal onvoorzichtig zijn om dit mede te delen, en 

mogelijks te grabbel te gooien voor de autoriteiten. Het is algemeen gekend dat men in Iran uiterst bang 

is voor afluisterpraktijken van de vervolgende overheid. Dit element wordt dan ook aangegeven in haar 

verklaringen. Meer nog zij lijkt zelfs een algemeen wantrouwen ontwikkeld te hebben tegen Iraniërs in 

het algemeen.” 

Verzoekster geeft vervolgens een algemene, theoretische uiteenzetting betreffende de bewijslast in en 

de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming. Daarbij uit zij kritiek op het gegeven dat 

er van haar bepaalde kennis wordt verwacht. 

 

Met betrekking tot haar eerste contacten met het christendom, doet verzoekster gelden: 

“Dat verder wordt aangetoond dat het op zichzelve niet volstaat bepaalde feiten te verwerpen als 

ongeloofwaardig teneinde te concluderen dat de verzoekende niet zou bekeerd zijn; daar waar gelet op 

het bovenstaande er geloof moeten worden gehecht aan het relaas nopens de gebeurtenissen. 

Voor verzoekende partij is een juiste datering van dergelijke feiten, eigenlijk totaal onbelangrijk, terwijl dit 

voor de verhoorder blijkbaar van levensbelang is. Het gaat niet op het verwachtingspatroon van de 

ondervrager te projecteren aan de concrete gedragingen van de verzoekende partij. De protection 

officer dient niet uit te gaan van zijn eigen verwachtingen terwijl het in de gegeven context niet 

onaannemelijk is dat de feiten zich voordeden zoals verzoeker releveerde. ( RVV nr. 179 408 van 14 

december 2016; RVV nr. 179 409 van 14 december 2016 ). 

Uit de verklaringen blijkt dat gesprekken over de de-islamitisering van verzoekende partij en uiteindelijk 

het naar het christendom toe gaan een zeer geledelijk proces is. Er is dus helemaal geen duidelijk 

moment wanneer er een werkelijke toetreding is tot het christendom. 

In die zin is de vraag naar een juiste datering, zeker in de cultuur van de verzoekende partij een vraag 

die eigenlijk niet precies te beantwoorden is. 

Zoals reeds gesteld was de verzoekende partij lopende beide verhoren in een lamentabele toestand, 

waardoor men niet bij volle aandacht is en sommige zaken laat lopen zonder dat men dit beseft. Ook de 

momenten dat er over het christendom gebabbeld werd was zij in de war ( CGVS 2, p. 11 ). 

Ongeveer anderhalve maand voor het eerste kerkbezoek had de verzoekende partij gelet op de zeer 

grote hartproblemen van haar moeder een echt zeer diepgaand gesprek over het christendom, specifiek 

betrokken bij voormelde situatie. Er werd daarbij zelfs het woord mirakel gebruikt. Het is dit dat 

verzoekende partij benadrukt heeft blijkbaar niet door hebbende dat hier (noodzakelijk ) zou moeten 

gaan over het eerste contact nopens het christenom. Minder diepgaand kwam het Christmdom reeds 

ongegeveer drie maanden voor het kerkbezoek ter sprake. In ieder geval volgt de passage in tweede 

verhoor over een contactname met het christendom waarbij men niet detail zou dienen te antwoorden ( 

CGVS 2, p. 10 ). Met andere woorden het gaat hier om het moment dat de slinger doorgeslagen is naai' 

het christendom en niet over het moment waarop er eerst over het christendom werd gesproken. Het is 

zo dat de verzoekende partij in hetzelfde gedeelte van het verhoor de eerste keer dat over het 

christendom gepraat wordt situeert in "Estfand” met de bewoordingen " voor het eerst in Estfand" ( 

CGVS 2, p. 11 ). De vraag daarop waarop de "Bahman" dit zonder enige vraagstelling wijst er dan ook 

op dat Bahman daar terecht moet zijn gekomen door een soort copy-paste handeling. Dergelijke 

passage tast duidelijke het gehalte van het neergeschreven verhoor aan, te meer daar de verzoekende 

partij duidelijk aangegeven had wanneer er voor het erste sprake is van het christelijke geloof. 

Dit kan uiteraard niet wanneer men na de voorafgaande verklaring "..." zet en blijkbaar hier niet op in 

gaat. Dit laat vermoeden dat "in Bahman" in de vraagstelling van de daarvoorafgaande ook copy paste 

gebruikt is, dit zonder dat noodzakelijk uitdrukkelijk gevraagd was; er werd vermoedelijk iets in de trant 

van dat moment naar voor geschoven. Uit wat voorafgaat blijkt dus eerder dat aan verzoekende partij 

zoiets als vraag gesteld is, wanneer zij voor het eerst door had christen te kunnen zijn; of dat zij in het 

Perzisch in dergelijke vraag gesteld kreeg of minstens dat zij begrepen had te moeten antwoorden op 

een vraag met dergelijke inhoud.” 

Verzoekster benadrukt dat tegenstrijdigheden ook te wijten kunnen zijn aan de overheid die het relaas 

onderzoekt. 

 

Betreffende het moment waarop zij een christelijk geschrift ontving, geeft verzoekster aan: 

“Er wordt gewezen op hetgeen hierboven reeds gesteld werd. 

Als men de verklaringen analyseert dan is het zo dat met één van de verklaringen had moeten luiden en 

dat daarmee bedoeld werd drie maanden na het gesprek een brochure/bijbel/een der evangelies werd 

overhandigd. Verzoekende partij benadrukt dat door de te grote stress er aantal zaken in de 

verklaringen zijn mislopen. Het is ondermeer zo dat de verzoekende partij tijdens het tweede verhoor 

zelfs niet meer wist wat zij zou hebben verklaard. Dit is de enige logische interpretatie, nu men gelet op 
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de risco’s eraan verbonden niet happig is om te werken met al te veel documenten. De werking van het 

christelijk geloof is, van persoon tot persoon in Iran. Nu uiteindelijk blijkt dat dit de enige echte 

tegenstelling is die het dossier oplevert dient men te onderstellen dat hier een verklaring van de vrouw 

lopende het eerste verhoor hetzij een onzorgvuldige verklaring heeft afgelegd, hetzij dat zij één ander 

verkeerd begrepen heeft, hetzij dat er een fout in de verklaring is, hetzij dat er één en ander verkeerd 

werd genoteerd. De essentie is dat zij op redelijke korte termijn na het eerste gesprek na ongeveer drie 

maanden heeft gekregen. Of zij het evangelie rechtstreeks overhandigd kreeg van de vader van L. (…) 

of dat deze nog passeerde via de handen van L. (…) is dan uiteraard een niet wezenlijke discutie”. 

 

Omtrent haar bezoeken aan een huiskerk in Iran, stelt verzoekster: 

“Wat betreft de vragenlijst - die in wezen bedoeld is als voorbereiding voor het verhoor bij het CGVS - is 

het zo dat de vragenlijst zelve uiteraard niet zo gedetailleerd kan zijn als het verhoor zelf ( RVV. 31 

maart 2010, nr. 41.118), hetgeen des te meer geldt gelet op de de toen nog meer lamentabelere 

toestand van de verzoekende partij. Dat het feit dat een asielzoekereen completer relaas zou hebben 

geleverd lopende het een voorgaand verhoor zelfs in zake essentiële zaken betekent niet dat er een 

tegenstelling is met het verhoor voor de dienst vreemdelingenzaken ( RvSt.. dd. 3 augusuts 2001, nr. 

98.160. DIMOLE/Com. Gen. ). Dat dit uiteraard ook geldt nopens het verhoor bij DVZ en het verhoor bij 

het CGVS.Dat het niet vermelden van een feit in een fase van de procedure niet van die aard is een 

weigeringsbeslissing te verantwoorden ( RvSt. 79.015 van 2 maart 1999, in de zaken 57.498/ VII 17.575 

en 57.968/ VII 17.576 ). 

Op de vragenlijst van het CGVS, die zoals gesteld de bedoeling heeft eerder een verhoor voor te 

bereiden, werd enkel een zeer ruwe schatting gegeven waarbij zij niet geholpen werd door haar 

lamentabele toestand. Als men de berekening maakt dan is er trouwens ook geen verschrikkelijk groot 

verschil tussen ongeveer 7 en 10. daar waar ook een redelijke verklaring werd geboden waarom de 

inspanning gedurende de laatste tijd niet kon worden volgehouden. 

Zoals reeds gesteld was de toestand van de verzoekende partij niet van die aard om verzoekende partij 

te kunnen afrekenen op haar verklaringen. 

Uit het dossier blijkt dat verzoekende partij in totaal ongeveer 7 keer naai- de huiskerk(en) is geweest, 

dit in een zeer korte periode. Dit betekent dan ook dat men deze personen noodzakelijkerwijze niet veel 

keer heeft gezien, hetgeen niet bevorderlijk is om echt in het geheugen gegrifd te zijn. Het zou natuurliijk 

In die zin is het zeer goed mogelijk dat deze of gene persoon op een bepaald moment niet in één der 

verklaringen voorkomt. Belangrijker is dat dat de verklaringen grotendeels wel met elkaar 

overeenstemmen. Het is zo dat wanneer men van iemand zegt en weet dat het een vast lid is van een 

huiskerk betreft dat men noodzakelijk deze persoon meer dan één keer moet hebben gezien, men kan 

dit ook op andere wijze te weten komen dan deze persoon effectief zien op meerdere kerkdiensten. Wat 

betreft de twee mannen die zij één keer gezien heeft en waarover zij ook niets anders vernomen heeft is 

het zo dat deze in één opsomming niet voorkomen, want blijkbaar toch niet erg relevant voor het 

gebeuren of haar kerkbezoek. 

In beide verklaringsmomenten moet men een aantal kerkgangers opnoemen zonder dat aangegeven 

wordt dat de opsomming noodzakelijk volledig dient te zijn. 

Wat betreft meneer A. (…) zijn de verklaringen aanvullend. Blijkbaar heeft deze heer geen onuitwisbare 

herinnering achtgelaten, daar waar zij naar de plaats van de viering werd gebracht.” 

 

Vervolgens gaat verzoekster in op de motieven omtrent haar activiteiten in België en op de sociale 

media. In dit kader betoogt zij: 

“Internationale bescherming kan in regel ook geboden worden voor activiteiten buiten het land van 

herkomst ( NYS, L., Overzicht van het Vreemdelingenrecht, UGA, Kortrijk. 2012, p. 285 ; UNCHR, Note 

on refugiéé sur place claims, februari 2004 ). Er mag immers geen voorwaarde worden toegevoegd aan 

het verdrag van Genève of aan de Vreemdelingenwet. Zelfs indien de asielzoeker opzettelijk de 

voorwaarden van zijn asielaanvraag geschapen heeft, uit zuiver oppurtunistische redenen om niet 

terugestuurd te worden naar het land van herkomst, dan kan deze in het land van herkomst blootgesteld 

worden aan vervolging ( BODART, S., La protection internationale des régugiées en Belgique, 2008, 

185; DENYS, L., Overzicht van het Vreemdelingenrecht. UGA. Kortrijk, 2012, p. 285 ). 

Het staat vast dat zij kerkdiensten heeft gevolgd en dit wordt trouwens ook door de bestreden beslissing 

weerhouden. Daarnaast heeft zij zich totaal van de Islam afgekeerd. 

In principe kan men niet eisen dat verzoekende partij diens religie opgeeft wanneer zij zou moeten 

terugkeren naar Iran. 

Volgende passage uit de bestreden beslissing lijkt volkomen het tegenbeeld te vormen van wat een 

goede en aqequate motivering is; wat meer is dit motief wordt als eerste en dus belangrijkste reden 

aangegeven waarom het christelijk geloof van de verzoekende partij er zou zijn om andere dan redenen 

van de religie maar om papieren te kunnen verwerven : 
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(…) 

De voorgehouden redenering is van hetzelfde gehalte als het vroegere gangbare bewijs uit de 

sovjetunie om te bewijzen dat God onmogelijk kon bestaan. De onderwijzer in de klas zorgde dat een 

plant een tijdje geen water had en zegde toen als ultieme bewijs van het niet bestaan van God, dat als 

God had bestaan de plant het zou hebben overleefd. Welnu de plant overleeft het niet en bijgevolg 

bestaat God niet. 

Voorhouden dat wie ondermeer troost en rust zoekt in een godsdienst deze perse als een soort 

resultaatsverbintenis van de religie moet resulteren dat men zich gelet op het volgen van de religie zich 

dan na verloop van tijd zich ( volledig ) psychisch en mentaal goed moet voelen, is uiteraard het 

schoolvoorbeeld van een slechte redenering. Wie zich via bepaalde middelen inspant om een doel te 

bereiken zal dat niet altijd ( volledig ) kunnen bereiken. Omdat een poging iets te bereiken niet lukt, is dit 

zeker niet altijd een ongeloofwaardige poging. 

Gesteld dat iemand ongeneesbare kanker zou hebben en daardoor er ook mentaal dreigt onderdoor te 

gaan, zich zou wenden tot een christelijke godsdienst dan zou men de motiev van de een dergelijk 

iemand dat dit eigenaardig is omdat er op zowel lichamelijk als geestelijk vlak de resultaten niet perfect 

zijn. Uit de redenering volgt ook dat het eigenaardig is voor elke geesteszieke zich te wenden tot een 

geloof, wanneer dat uiteindelijk toch niet tot genezing leidt. 

De bestreden beslissing houdt voor dat de geloofsactiviteiten in België opportunisch zouden zijn. Het is 

evenwel zo dat de verzoekende partij reeds in het eerste verhoor ondervraagt werd over haar kennis 

van het geloof ( CGVS 1, einde), daar waar het contact met het christelijke geloof zich in Iran zich niet 

uitstrekte over een al te lange periode van ongeveer drie maanden en daar waar verzoekende partij ook 

niet al te veel bezoeken aan de huiskerk gedaan had. met name een zevental. In ieder geval wordt 

nergens enige betwisting gevoerd over de kennis van de verzoekende partij over de christelijke 

godsdiens hetgeen eerder te verwachten zou zijn mocht zij als het waren een geheugenles van buiten 

geleerd hebben; de vragen over de christelijke godsdienst werden haar trouwens gesteld in het eerste 

verhoor, moment waarop zij in België nog geen verdere vieringen noch enige verdere bijbelstudie had 

gehad in België. Zonder echt reëelcontact met een christelijke kerk in Iran, lijkt het weinig waarschijnlijk 

dat zij enige noemenswaardige kennis van het geloof zou vermogen te etaleren. Zomaar contact maken 

met het christelijk geloof in Iran, is weinig waarschijnlijk, nu de chistenen en meerbepaald de huiskerken 

zich pogen af te schermen van ongenode blikken. Zij pogen vervolging te vermijden. In die is de 

relgieuze beleving, de christelijke godsdienst een verderzetting van wat al aanwezig was in Iran. 

Stellen dat de christelijke godsdienst in België zou ontdekt zijn om oppurtunische reden lijkt om die 

reden al kennelijk onredelijk. 

Uit de verklaringen van de verzoekende partij - daarin nergens weerlegd door de bestreden beslissing - 

blijkt bovendien dat zij een grondige afkeer van de Islam heeft gekregen, zo dit als geen goede 

voedingsbodem in Iran zou geweest zijn, dan lijkt dit in ieder geval in België al een logisch 

aanknopingspunt te vormen. Het feit dat zij een grondige afkeer van de Islam gekregen heeft, zorgt er 

voor dat men uiteraard vatbaarder is voor al het andere. Dit is uiteraard ook een teken van verwestering. 

Uit de verklaringen van de verzoekende partij blijkt dat zij totaal vermeden heeft om in de kijkerd te 

lopen, hetgeen een kennelijke tegenindicatie is van het feit dat zij het geloof gezocht heeft ten einde 

papieren te verkrijgen. 

Zij vermijdt het contact met personen van Iraanse afkomst. Wil men zijn bekering bekend maken dan 

zou zij eerder moeten opteren voor een ander houding. Het eerder afschermen van de nieuwe media is 

in die zin dan eerder een indicatie van echt geloof dan en geloof dat om opportiniteitsreden aan de grote 

klok wordt gehangen. 

Voorst is het zo dat juist de Iraanse kerk in deze streken, dit in tegenstelling tot andere protestantse 

kerken en andere kerken of gedeelten ervan, een gemotiveerde groep christenen is, die hun schapen 

zeer goed begeleiden en volgen. Wie zich aldaar wendt om louter papieren te krijgen zal uiteindelijk van 

een kale kermis thuis komen en zal zijn zogenaamde bekering niet lang volhouden. De kerkelijke 

bedienaars/organisatie strooit ook niet rond met attesten voor diegenen die papieren zoeken. 

Een andere indicatie is dat het dossier blijkt dat zij amper twee dagen na haar vrijlating uit een gesloten 

centrum al kerkelijke activiteiten heeft bijgewoond; wie zich enkel om papieren bekommert zal eerder 

aan andere dingen denken bij de vrijlating; dit wijst op een bijzondere motivering. 

Verzoekende partij heeft weliswaar geen open profiel op de nieuwe media; doch het is zo dat de Iraanse 

overheid eenieder en zeker gekende groepen die geen aanhanger zijn van het regime in de gaten 

houdt. Dat de Iraanse overheid, gesteund door gespecialiseerde diensten niet rond de 

standaardbeveiliging heen kan lijkt zeer onwaarschijnlijk, al lijkt het voor de Iraanse overheid niet echt 

het wezenlijke element te zijn. Dat verzoekende partij niet open bloot van de nieuwe media gebruikt 

maakt, lijkt trouwens in overeenstemming met andere elementen in haar profiel : de ( aanvankelijke ) 

weerstand om met andere Iraniërs in contact te komen. In Iraan was het christendom in het verborgene 

iets wat thans nog verder volgehouden lijkt. De Iraanse overheid lijkt eerder gevoelig te zijn voor het 
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openlijk beleiden van de christelijke godsdienst, wat in casu het geval is en lijkt ook gevoelig te zijn voor 

een streven naar een westers leven, dus wanneer men zich afkeert van de Islam lijkt dit een profiel te 

zijn dat in aanmerking komt. 

Wanneer verzoekende partij zou moeten terugkeren naar Iran, dan zou zij moeten gaan zoeken waar er 

juist een christelijk protestantse huiskerk is; dit is iets dat in Iran uiterst moeilijk is en gevaarlijk nu 

groepjes/huiskerken in een korte tijd ontstaan en terug kunnen verdwijnen. Het betreft steeds kleine 

verplaatsbare groepjes niet direkt te identificeren door een buitenstaander ( Danish Immigration Service, 

Iran: House Churches and Converts .February 2018, 4/2018, available at: 

https://www.refworld.org/docid/5ab8f2de4.html [accessed 12 May 2020], p. 5) . De zoektocht terug 

vanuit het niets is uiteraard zeer gevaarvol. Men moet zich profileren als christen om binnen te raken, 

hetgeen in de Iraanse context met wantrouwen niet altijd resulteert in het gewenste resultaat. Men kan 

uiteraard niet opleggen dat verzoekende partij die nog steeds zoekende is naai' verdieping in het geloof 

en die dit niet alléén nodig heeft voor haar zieleheil maar ook nodig heeft om haar leven waar volledig 

op de rails te krijgen verstoken zou blijven van toegang tot een volwaardig geloof. Het zou voor 

verzoekende partij kennelijk niet kunnen volstaan om ergens in het totaal verborgene als einselganger 

christen te zijn, toestand die reeds voor een gewone gelovige onaanvaardbaar kan zijn ( Cf. Danish 

Immigration Service, Iran: House Churches and Converts , February 2018, 4/2018, available at: 

https://www.refworld.org/docid/5ab8f2de4.html [accessed 12 May 2020], p. 7 ). 

Bovendien zou ter plekke het al kunnen volstaan niet te willen deelnemen aan het Islamleven om gezien 

te worden als christen. Zoals reeds gesteld heeft verzoekende partij zich volledig afgekeerd van de 

Islam en wil zij daar eigenlijk niets meer mee te maken hebben. Zoals reeds gesteld zette zij zich af 

tegen een streng religieuze houding van haar vader en had zij te kampen met de zeer religieuze 

houding van haar schoonvader. De oom van haar man zal welwillend het zich afkeren van de Islam op 

zichzelf en als teken van het aannemen van een christelijk geloof wensen te (laten) vervolgen, temeer 

gelet op de instigatie van voormelde reeds zeer religieuze families die al te gemotiveerd zijn om af te 

rekenen met het ontoleerbare zwarte schaap: dit dan nog losstaand van de reeds gebeurde ontdekking 

door de schoonvader dat verzoekende partij christen was; het feit dat er vervolging is omwille van het 

christen zijn of geacht christen te zijn is kennelijk erger als dit gebeurt door de familie; welke familie dan 

ook die dat ontdekt is bang ( al deze kwesties gedocumenteerd door Danish Immigration Service, Iran; 

House Churches and Converts , February 2018, 4/2018. available at: 

https://www.refworld.org/docid/5ab8f2de4.html [accessed 12 May 2020], p. 7-8).” 

 

Tot slot voert verzoekster aan: 

“Dat voor zover nodig er gewezen wordt op een aantal nieuwe stukken die worden neergelegd: 

3° USCIRF, annual report 2020 

4° USCIRF, annual report 2019 

5° Danish Immigration Service. Iran: House Churches and Converts , February 2018, 4/2018, available 

at: https://www.refworld.org/docid/5ab8f2de4.html [accessed 12 May 2020] - uitreksel 

Deze stukken kunnen determinerend zijn voor het lot van het dossier daar waar zij ook kaderen in het 

recht van verdediging. 

Verzoekende partij wenst gelet op artikel 39/76 van de vreemdelingenwet nieuwe stukken neer te 

leggen die de kans op asiel of op subsidiaire bescherming kennelijk vergroten, daar waar de 

neerlegging van nieuwe stukken uiteraard ook kan in het kader van de uitoefening van de rechten van 

verdediging.  

Vormelde stukken werden in de beroepsakte reeds besproken.” 

 

2.3. Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande om 

“- na desgevallend verder onderzoek bevolen te hebben 

* na desgevallend aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag gesteld te worden of artikel 57/5 

quator van de vreemdelingenwet het gelijkheidsbeginsel schendt  

In hoofdorde de te bestrijden beslissing te annuleren met het oog op een correcte toepassing van artikel 

57/5 quator van de vreemdelingenwet 

- de bestreden beslissing te vernietigen 

- het ingestelde beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren 

- te beslissen dat de verzoekende partij dient erkend te worden als persoon bedoeld in 

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in uitvoering van de Europese richtlijn.” 

 

2.4. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog algemene informatie bij het voorliggende 

verzoekschrift (bijlagen 3-5).  

 

https://www.refworld.org/docid/5ab8f2de4.html
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2.5. Bij aanvullende nota van 9 november 2020 brengt verzoekster een document bij van de Iraanse 

kerk te Roeselare van 6 november 2020 waarin de voorganger van deze kerk attesteert dat hij in juni 

2020 met haar in contact kwam via sociale media en dat zij sindsdien van op afstand deelneemt aan de 

zondagsdienst en de bijbelstudie.  

 

3. Beoordeling van de zaak 

 

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.  

 

Artikel 48 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) luidt als volgt: “Kan als 

vluchteling worden erkend de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden die te dien einde gesteld 

worden door de internationale overeenkomsten die België binden”. Verzoekster beargumenteert niet in 

concreto hoe het voornoemde, bovendien op louter algemene wijze geformuleerde artikel door de 

bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden, zodat de schending ervan niet dienstig wordt 

aangevoerd.  

 

Verzoekster duidt evenmin welk(e) bepaling(en) van artikel 49 van de Vreemdelingenwet zij in casu 

geschonden acht. Voorts preciseert zij niet waaruit deze schending zou bestaan. Derhalve wordt ook 

deze schending niet dienstig aangevoerd. 

 

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

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

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de 

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

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

orde. 

 

3.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel 

de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te 

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze 

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en aan een 

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

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

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

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

 

3.4. In de laatste paragraaf van de motivering die is opgenomen in de bestreden beslissing wordt als 

volgt gesteld: 

“U verzocht om een kopie van de notities van de onderhouden op 18 september 2019 en 13 januari 

2020. Deze kopies werden u ter kennis gebracht op 27 maart 2020. Tot op heden heeft het 

Commissariaat-generaal geen opmerkingen van u of uw advocaat ontvangen met betrekking tot de 

inhoud van deze notities. Het Commissariaatgeneraal is zich bewust van de moeilijkheden die zich 

kunnen voordoen en die nog kunnen ontstaan in de context van maatregelen die door de huidige 

coronavirusepidemie worden gerechtvaardigd. Het Commissariaat-generaal is echter verplicht zo snel 

mogelijk een beslissing te nemen over uw verzoek om internationale bescherming. Bijgevolg heeft het 

Commissariaat-generaal, omdat u zich in een situatie van afzondering bevindt die u verhindert zich te 

laten bijstaan door externe partijen (maatschappelijk werker of andere vertrouwenspersoon, advocaat, 

tolk, enz.) om eventuele opmerkingen te maken, besloten een beslissing te nemen over uw verzoek om 

internationale bescherming, maar geen beroep te doen op de toepassing van artikel 57/5quater, § 3, 

vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, om u de mogelijkheid te bieden uw eventuele opmerkingen 

te maken wanneer dat mogelijk is, en onder betere voorwaarden. U kunt dus alle opmerkingen maken 

die u nuttig acht in het kader van een eventueel beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen.” 

 

Verzoekster verwijt verweerder in het kader van het voorgaande dat (niet wordt gemotiveerd waarom) 

de bestreden beslissing werd genomen. Eveneens laat zij uitschijnen dat zij het voorliggende beroep 
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niet op een gedegen wijze kon indienen. Zij beroept zich daarbij op de schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, een aantal artikelen van het EVRM, de rechten van verdediging, het recht om te 

worden gehoord en het recht om zich te beroepen op overmacht. Tevens stelt zij voor om een 

prejudiciële vraag te stellen omtrent de toepassing van artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet.  

 

Dient in dit kader echter vooreerst te worden opgemerkt dat, dit in tegenstelling met wat verweerder in 

de bestreden beslissing lijkt te insinueren, geenszins kan worden aangenomen dat de getroffen 

maatregelen in het kader van het Covid-19 virus op zich volstaan om in het algemeen en voor eenieder 

te kunnen besluiten tot het bestaan van overmacht. Mede gelet op de heden ten dage bestaande en 

voorhanden zijnde moderne communicatiemiddelen, toont verzoekster voorts op generlei wijze aan dat 

of waarom zij zich in concreto in de onmogelijkheid zou hebben bevonden om de nodige opmerkingen 

omtrent de door haar ontvangen kopieën van de notities van haar persoonlijke onderhouden ter kennis 

te brengen aan het CGVS; laat staan dat zij zou aantonen of aannemelijk maken dat deze 

onmogelijkheid zou voortspruiten uit of te wijten zou zijn aan factoren die in haren hoofde kunnen 

worden beschouwd als overmacht. Bijgevolg ziet de Raad in casu geen reden waarom en kan niet 

worden ingezien op welke wettelijke basis artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet buiten 

toepassing zou moeten worden gelaten. Verzoekster vroeg en ontving, zoals terecht wordt opgemerkt in 

de bestreden beslissing, een kopie van de notities van haar persoonlijke onderhouden bij het CGVS op 

basis van voormeld artikel. Dient in dit kader te worden gewezen op de inhoud van artikel 57/5quater, § 

3 van de Vreemdelingenwet. Overeenkomstig het eerste lid van deze bepaling, kan de verzoeker om 

internationale bescherming of zijn advocaat opmerkingen over de kopie van de notities van het 

persoonlijk onderhoud bezorgen aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling worden deze opmerkingen schriftelijk en in de 

proceduretaal aan de commissaris-generaal meegedeeld. Overeenkomstig het vijfde lid van deze 

bepaling, wordt de verzoeker om internationale bescherming geacht in te stemmen met de inhoud van 

de notities van het persoonlijk onderhoud wanneer op de werkdag voor het nemen van de beslissing in 

verband met het verzoek om internationale bescherming geen enkele opmerking de commissaris-

generaal heeft bereikt. Als de opmerkingen die de commissaris-generaal in voorkomend geval hebben 

bereikt, slechts betrekking hebben op een deel van de inhoud van de notities van het persoonlijk 

onderhoud, wordt de verzoeker om internationale bescherming geacht in te stemmen met de rest van de 

inhoud van de notities. Gezien verzoekster omtrent de notities van haar persoonlijke onderhouden bij 

het CGVS geen enkele opmerking overmaakte aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen, wordt zij geacht in te stemmen met de inhoud van notities en kan zij de inhoud hiervan 

heden niet aanvechten. 

 

In het kader van het voorgaande kan eveneens worden opgemerkt dat verzoekster in het geheel niet 

aantoont of aannemelijk maakt dat of waarom zij, al dan niet ten gevolge van de Covid-19 pandemie, 

het voorliggende beroep niet op een gedegen wijze kon inleiden en/of dat zij daarbij zou zijn beknot in 

haar rechten. Zij laat immers na om hierover ook maar enige verdere duiding te verstrekken. Zij toont 

niet concreet aan dat of waarom het voor haar moeilijk of onmogelijk zou zijn geweest om het 

onderhavige beroep op een volwaardige manier te kunnen inleiden. Evenmin preciseert zij op welke 

wijze en in welke rechten zij daarbij in concreto zou zijn gehinderd. Verder laat zij na om aan te geven 

welke elementen of argumenten zij daardoor niet in het verzoekschrift kon opnemen of kon doen gelden 

voor de Raad. Verzoekster heeft blijkens de inhoud van het door haar advocaat ingediende 

verzoekschrift daarenboven duidelijk kennis van de (inhoud van de) stukken van het dossier. Zij verwijst 

immers veelvuldig naar en citeert meermaals uit de notities van haar persoonlijke onderhouden bij het 

CGVS en de verklaringen die zij aflegde bij de DVZ. Derhalve had verzoekster middels het indienen van 

onderhavig beroep de mogelijkheid om haar rechten ter zake op een gedegen wijze te doen gelden, kon 

zij de nodige argumenten, elementen en stukken aanvoeren bij en voorleggen aan de Raad en kan niet 

worden aangenomen dat zij op enige wijze in haar rechten zou zijn beknot. 

 

Gelet op het voorgaande, toont verzoekster niet aan dat of om welke reden er in casu en in haren 

hoofde sprake zou (kunnen) zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van 

non-discriminatie, zoals vervat in de door haar aangehaalde artikelen van de Grondwet en het EVRM, 

en kan evenmin worden aangenomen dat de overige door verzoekster aangehaalde bepalingen en 

beginselen, waaronder het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, de rechten van verdediging, het 

recht om te worden gehoord en het recht om zich op overmacht te beroepen, te dezen zouden (kunnen) 

zijn geschonden. Bijgevolg worden de voormelde, door verzoekster aangevoerde bepalingen en 

beginselen, niet op dienstige wijze aangevoerd en onderbouwd. 
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, gaat de Raad te dezen voorts niet in op de vraag van verzoekster 

om een prejudiciële vraag te stellen over het verschil tussen bepaalde procedures op het vlak van de 

mogelijkheid om opmerkingen te formuleren in de zin van artikel 57/5quater.  

In dit kader dient te worden gewezen op artikel 26, § 2, derde lid van de Bijzondere Wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof. Dit artikel bepaalt dat het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar 

is voor, al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging bij de 

Raad van State, niet ertoe gehouden is om het Grondwettelijk Hof te verzoeken over een opgeworpen 

prejudiciële vraag uitspraak te doen wanneer dit rechtscollege meent dat het antwoord op de 

prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen.  

Gelet op de hoger gedane vaststellingen, is de vraag van verzoekster over het verschil tussen bepaalde 

procedures op het vlak van de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren in de zin van artikel 

57/5quater in casu niet onontbeerlijk om uitspraak te doen.  

 

3.5. In de bestreden beslissing wordt voorts met recht gemotiveerd: 

“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.” 

 

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan de voormelde motieven. Waar zij in het 

onderhavige verzoekschrift meermaals tracht te laten uitschijnen dat zij bij de DVZ en/of tijdens haar 

verschillende persoonlijke onderhouden bij het CGVS niet bij machte was om te worden gehoord en dat 

van haar aldaar geen volwaardige verklaringen mochten worden verwacht, dient immers te worden 

vastgesteld dat verzoekster dit op generlei wijze staaft, dat dit geenszins steun vindt in het dossier en 

dat dit derhalve in het geheel niet kan worden aangenomen. Verzoekster legt vooreerst geen psychisch 

of medisch attest neer om haar beweringen in dit kader te onderbouwen. Nochtans kan worden 

aangenomen dat verzoekster, zo haar psychische toestand werkelijk dermate uitgesproken zou zijn dat 

deze haar verhinderde om haar asielmotieven op een gedegen wijze uiteen te zetten, dit zou moeten 

kunnen staven aan de hand van dergelijk attest. Dat zij bij de DVZ en tijdens haar persoonlijke 

onderhouden bij het CGVS dermate getraumatiseerd, gestresseerd en in paniek was en met dermate 

ernstige psychische problemen kampte dat van haar niet mocht worden verwacht dat zij in staat was om 

deel te nemen aan deze onderhouden en in dit kader volwaardige verklaringen af te leggen, wordt aldus 

geenszins aangetoond. Bovendien gaf verzoekster in haar vragenlijst “bijzondere procedurele noden” 

DVZ duidelijk aan dat er volgens haar geen elementen of omstandigheden waren die het vertellen van 

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

het invullen van de vragenlijst en het afnemen van haar verklaringen bij de DVZ maakte verzoekster er 

verder geen melding van dat eventuele psychische problemen haar ertoe zouden kunnen verhinderen 

om volwaardige verklaringen af te leggen. Zij formuleerde geen bezwaar tegen het plaatsvinden van het 

gehoor bij de DVZ en ondertekende haar verklaringen en de vragenlijst uitdrukkelijk voor akkoord nadat 

deze aan haar werden voorgelezen. Verzoekster werd bij het CGVS bovendien bijgestaan door haar 

advocaat. Geen van beide formuleerde enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het eerste persoonlijk 

onderhoud. Evenmin gaf één van hen aan dat verzoekster niet bij machte was om dit persoonlijk 

onderhoud te volbrengen of dat van haar in dit kader geen volwaardige verklaringen mochten worden 

verwacht. Slechts tijdens het tweede persoonlijk onderhoud maakte verzoekster er, wanneer zij haar 

onvrede uitte over het gegeven dat zij nogmaals werd gehoord, vaagweg melding van dat zij niet in 

goede gezondheid zou verkeren, niet in staat zou zijn om zolang een gesprek te hebben en zich 

psychisch en mentaal niet goed zou voelen (administratief dossier, notities van het tweede persoonlijk 

onderhoud, p.3). Andermaal formuleerde noch verzoekster, noch haar advocaat echter enig bezwaar 

tegen het plaatsvinden van het persoonlijk onderhoud. Ook formuleerden zij in dit kader geen verdere, 

nuttige opmerkingen tijdens het verdere verloop van dit onderhoud. Uit de notities van de persoonlijke 

onderhouden van verzoekster blijkt daarenboven dat deze persoonlijke onderhouden op normale wijze 

zijn geschied en kunnen, dit in tegendeel met wat verzoekster heden voorhoudt, geen aan eventuele 

psychische problemen gerelateerde problemen worden afgeleid. Dient in dit kader bovendien opnieuw 

te worden gewezen op de inhoud van artikel 57/5quater, § 3 van de Vreemdelingenwet. 

Overeenkomstig het eerste lid van deze bepaling, kan de verzoeker om internationale bescherming of 

zijn advocaat, zoals reeds hoger werd opgemerkt, opmerkingen over de kopie van de notities van het 

persoonlijk onderhoud bezorgen aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling worden deze opmerkingen schriftelijk en in de 



  

 

 

RvV X - Pagina 17 

proceduretaal aan de commissaris-generaal meegedeeld. Overeenkomstig het vijfde lid van deze 

bepaling, wordt de verzoeker om internationale bescherming geacht in te stemmen met de inhoud van 

de notities van het persoonlijk onderhoud wanneer op de werkdag voor het nemen van de beslissing in 

verband met het verzoek om internationale bescherming geen enkele opmerking de commissaris-

generaal heeft bereikt. Gezien verzoekster omtrent de notities van haar persoonlijke onderhouden bij 

het CGVS nadat zij hiervan een kopie opvroeg en bekwam geen enkele opmerking overmaakte aan de 

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

inhoud en kan zij heden niet voorhouden dat haar vermeende psychische problemen op deze inhoud 

van invloed zouden zijn geweest. Het voorgaande klemt nog des te meer nu verzoekster bovendien 

nalaat om inzake het voorgaande zelf ook maar enige verdere duiding te verschaffen. Zij toont 

geenszins concreet aan dat, waar of op welke wijze de beweerde psychische problemen haar ertoe 

zouden hebben verhinderd om haar procedure internationale bescherming op een gedegen wijze te 

volbrengen of tot gevolg zouden hebben gehad dat aan haar bijkomende steunmaatregelen hadden 

moeten worden verleend. Verder preciseert zij op generlei wijze waaruit deze steunmaatregelen dan wel 

hadden moeten bestaan. Voorts toont verzoekster geenszins aan dat of op welke wijze eventuele 

bijkomende steunmaatregelen van invloed hadden kunnen zijn op de behandeling en de beoordeling 

van haar verzoek om internationale bescherming. Zij toont niet aan dat, waar of op welke wijze haar 

beweerde psychische problemen haar verklaringen zouden hebben beïnvloed. Evenmin toont zij in 

concreto aan dat, waar of hoe dit van invloed zou zijn geweest op de inhoud van de bestreden 

beslissing en motivering.  

 

3.6. Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“U werd op 18 september 2019 opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud in het kader van een 

versnelde procedure. Het feit dat u de autoriteiten 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, was 

tot dan toe een vaststaand feit en rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd toegepast bij de 

behandeling van uw verzoek tijdens deze fase van de procedure.” 

 

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

betwist niet, doch erkent, dat zij gebruik maakte van een vals paspoort. Bijgevolg werd initieel met recht 

besloten dat, in het licht van artikel 57/6/1, § 1, eerste lid, c) van de Vreemdelingenwet, verzoeksters 

verzoek om internationale bescherming volgens een versnelde procedure kon worden behandeld.  

 

Dat er initieel en overeenkomstig voormelde bepaling werd besloten dat het verzoek om internationale 

bescherming volgens een versnelde procedure kon worden behandeld, staat er, in tegenstelling met wat 

verzoekster tracht te laten uitschijnen in het voorliggende verzoekschrift, verder geenszins aan in de 

weg dat verweerder later en zoals in casu, na een beslissing te hebben genomen in de zin van artikel 

57/6/4, tweede lid van de Vreemdelingenwet, toepassing kan maken van de gewone procedure.  

 

3.7. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters verzoek om internationale 

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

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

kader van artikel 48/4. 

 

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

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

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

aangevoerde argumenten. 

 

3.8. Verzoekster stelt haar land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit 

land omdat zij de islam zou zijn afgevallen en zich zou hebben bekeerd tot het christendom.  

 

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

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

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

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

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

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

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

land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar 
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een bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om 

internationale bescherming.  

 

Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekster meermaals en frappant tegenstrijdige 

verklaringen aflegde omtrent het incident dat de kern vormt van haar asielrelaas en de directe 

aanleiding zou hebben uitgemaakt van haar vertrek uit haar land van herkomst. In de bestreden 

beslissing wordt immers met recht gemotiveerd: 

“Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u het incident waarbij uw schoonvader op 09/05/1398 (= 31 

juli 2019) een christelijke brochure in uw woning ontdekte en er tussen jullie een discussie en een 

handgemeen ontspon, niet aannemelijk heeft gemaakt. Er kan immers gewezen worden op enkele 

fundamentele tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen. Zo verklaarde u tijdens uw 

eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal dat uw schoonvader een bijbel ontdekt had in uw 

slaapkamer. Toen hij uw nachtkastje opendeed zag hij uw bijbel namelijk onder uw bed liggen (CGVS 1, 

p. 18 en 20). Tijdens uw tweede onderhoud stelde u daarentegen dat uw schoonvader enkel een 

brochure met daarin het evangelie volgens Mattheus ontdekt had. U was immers niet in het bezit van 

een bijbel. Hij had deze brochure gevonden onder een hoofddoek die was opgeborgen in de kast in uw 

slaapkamer (CGVS 2, p. 17 en 18). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, herhaalde u dat uw 

vader een brochure had gevonden en niet de bijbel, die in Iran nergens te vinden is (CGVS 2, p. 25). 

Het bevestigen van één versie van de feiten kan evenwel bezwaarlijk als een afdoende uitleg voor de 

vastgestelde tegenstrijdigheden worden beschouwd. Voorts rechtvaardigde u deze tegenstrijdigheden 

door te stellen dat u [tijdens uw eerste onderhoud] vermoedelijk gezegd had dat hij het in de kast had 

aangetroffen maar dat u omwille van de stress misschien iets verkeerd heeft gezegd (CGVS 2, p. 25). 

Gezien dit incident de kern van uw relaas betreft, kan het louter verwijzen naar de mogelijkheid dat u 

stress had geenszins een tegenstrijdigheid van deze aard verschonen.”  

Verzoekster slaagt er, mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen omtrent haar beweringen 

omtrent haar toestand tijdens de ondervraging bij de DVZ en de persoonlijke onderhouden bij het 

CGVS, niet in om de voormelde motieven te ontkrachten.  

Dat zij op het moment van de feiten zelf in de war en in paniek zou zijn geweest, kan namelijk geenszins 

verklaren waarom zij achteraf niet bij machte bleek om aan te geven welk christelijk geschrift zij op haar 

kamer bewaarde en waar zij dit christelijk geschrift had verborgen. Dit staat er immers geenszins aan in 

de weg dat van haar mocht worden verwacht dat zij nog zou weten en precies zou kunnen aangeven 

welk christelijk geschrift zij bezat en, gezien aangenomen kan worden dat zij in de door haar geschetste 

context en in Iran omzichtig met zulk geschrift diende om te springen, zou kunnen aangeven waar zij dit 

geschrift verborg. Dat verzoekster over deze cruciale elementen dermate tegenstrijdige verklaringen 

aflegde en de essentiële gebeurtenis in haar relaas aldus niet geloofwaardig weet te maken, doet 

bijgevolg ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar relaas. Verder doet dit op fundamentele 

wijze afbreuk aan haar zelfverklaarde bekering.  

Dit geldt nog des te meer nu verzoekster heden opnieuw tracht te laten uitschijnen dat het in Iran 

(nagenoeg) onmogelijk zou zijn om aan een bijbel te geraken. In het licht van deze verklaring, is het 

namelijk nog des te onbegrijpelijker dat verzoekster, dit in strijd met haar verklaringen tijdens het tweede 

persoonlijk onderhoud, tijdens het eerste persoonlijk onderhoud aangaf dat het om een bijbel ging. Dat 

verzoekster met deze, nochtans duidelijke en niet voor interpretatie vatbare, verklaring zou hebben 

bedoeld dat zij een “deel van de bijbel, namelijk het evangelie van Matheus, uitgegeven in een beperkte 

brochure” in haar bezit had en dat het woord ‘bijbel’ zoals opgenomen in de notities van haar eerste 

persoonlijk onderhoud als dusdanig zou kunnen of moeten worden geïnterpreteerd, kan verder 

bezwaarlijk ernstig worden genomen. Met de blote, algemene en ongefundeerde bewering dat veel 

tolken Farsi vaak moeilijkheden hebben om begrippen inzake een christelijke godsdienst adequaat te 

vertalen, doet verzoekster aan de voormelde tegenstrijdigheid evenmin afbreuk. Vooreerst laat zij na om 

deze bewering ook maar enigszins te staven, te onderbouwen of uit te werken. Haar voormelde 

verklaringen waren bovendien duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en apert met elkaar in strijd, zodat 

de vermeende vertaalproblemen niet aannemelijk zijn. Het voorgaande geldt nog des te meer nu 

verzoekster in het verzoekschrift zelf aangeeft en toegeeft dat zij weldegelijk zelf de termen ‘brochure’, 

‘evangelie van Matheus’ en ‘bijbel’ door elkaar zou hebben gebezigd. Zoals reeds werd opgemerkt, was 

het geenszins onredelijk om van haar te verwachten dat zij met de nodige precisie en op eenduidige 

wijze zou kunnen aangeven over welk christelijk geschrift het nu exact ging.  

Dat verzoekster niet in haar slaapkamer was op het ogenblik waarop het geschrift gevonden werd, kan, 

gelet op het voorgaande, verder in het geheel niet verklaren waarom zij tegenstrijdige verklaringen 

aflegde over de plek waarop zij dit verborg en haar schoonvader dit vond. Dat zij het geschrift normaal 

verborg in de kast maar soms ook onder het bed legde, betreft te dezen een gekunstelde post factum 

bewering die geloofwaardigheid ontbeert. Zo deze verklaring zou stroken met de werkelijkheid, kon 

immers worden verwacht dat verzoekster dit tijdens haar beide persoonlijke onderhouden ook op deze 
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wijze zou hebben aangegeven in plaats van de ene keer te verklaren dat het geschrift onder een 

hoofddoek in de kast lag en de andere keer te verklaren dat dit onder het bed lag.  

In het kader van het voorgaande, merkt de Raad nog bijkomend op dat het overigens niet geloofwaardig 

is dat verzoekster, wetende dat het christelijke geschrift zich op haar kamer bevond, eenvoudigweg zou 

hebben toegestaan dat haar schoonvader zich in dit privévertrek begaf in plaats van het gebedsmatje, 

dat kennelijk gezocht moest worden, zelf voor haar schoonvader te gaan halen of haar echtgenoot dit te 

laten doen. 

 

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met recht vastgesteld dat verzoekster tegenstrijdige 

verklaringen aflegde omtrent de datum waarop het voormelde, cruciale incident zou hebben 

plaatsgevonden. Te dezen, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“Volledigheidshalve kan er nog gewezen worden op de merkwaardige vaststelling dat u voor wat betreft 

de datum van het incident met uw schoonvader aanvankelijk twijfelde tussen 5 of 6 mordat 1398 (= 27 of 

28 juli 2019) (CGVS 1, p. 20), daar waar u tijdens het tweede onderhoud aangaf dat het incident op 9 

mordat 1398 (= 31 juli 2019) plaatsvond (CGVS 2, p. 17).” 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Dat er in haar 

cultuur geen waarde zou worden gehecht aan datums, betreft een blote en ongefundeerde bewering. 

Verzoekster staaft dit gegeven niet. Bovendien kan worden opgemerkt dat, zo verzoekster omwille van 

deze of enige andere reden, werkelijk niet bij machte was om de correcte datum van het voormelde 

incident te verstrekken, zij dit had kunnen en moeten aangeven bij het CGVS. Verzoekster deed zulks 

echter niet en gaf, ondervraagd omtrent het voormelde incident, weldegelijk, zij het uiteenlopende, 

datums. Dat zij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de datum waarop de kerngebeurtenis in haar 

relaas zich afspeelde, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit relaas. 

 

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met reden aangegeven: 

“Gezien deze tegenstrijdige verklaringen kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw concrete 

vluchtaanleiding, met name de ruzie met uw schoonvader toen deze ontdekte dat u bekeerd was tot het 

christendom. Gezien u de huiszoekingen van de Iraanse autoriteiten in uw ouderlijke woning, waarover 

u op de Dienst Vreemdelingenzaken overigens met geen woord repte (Vragenlijst CGVS, ingevuld op de 

DVZ, vraag 3.5), en in uw eigen woning koppelt aan uw bekering tot het christendom en het conflict met 

uw schoonvader (CGVS 1, p. 19 en 20; CGVS 2, p. 20), kan er ook hieraan geen geloof gehecht 

worden. Om dezelfde redenen kan er ook geen waarde gehecht worden aan uw verklaringen dat uw 

man de afgelopen maanden drie keer werd ondervraagd door de Iraanse autoriteiten omdat deze op 

zoek waren naar u (CGVS 2, p. 3 en 4). Bovendien wist u niet wanneer deze ondervragingen hadden 

plaatsgevonden noch naar waar uw echtgenoot steeds werd meegenomen (CGVS 2, p. 4), hetgeen de 

ongeloofwaardigheid van uw verklaringen in dit verband slechts versterkt. Van een verzoeker om 

internationale bescherming kan immers in alle redelijkheid verwacht worden dat hij of zij zich zo volledig 

mogelijk informeert over al deze elementen die rechtstreeks in verband staan met zijn of haar vrees, 

quod non in casu.” 

Verzoekster slaagt er niet in om aan deze motieven afbreuk te doen. Ten onrechte tracht zij te 

vergoelijken dat zij de huiszoekingen in haar woning door de Iraanse autoriteiten bij de DVZ en in de 

vragenlijst niet aanhaalde. Dat verzoekster zich indertijd in een dermate lamentabele toestand zou 

hebben bevonden dat niet van haar mocht verwacht dat zij de huiszoekingen bij de DVZ en in de 

vragenlijst zou vermelden, wordt, mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen dienaangaande, 

door verzoekster in het geheel niet aangetoond of aannemelijk gemaakt en kan niet worden 

aangenomen. Van een verzoekster om internationale bescherming, die beweert te vrezen voor haar 

leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verder 

weldegelijk worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van haar verzoek om 

internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen 

die de directe aanleiding vormen van haar vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Zij dient dit zo 

volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op haar de 

verplichting rust om haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de 

vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te 

geven, kan niet worden aangenomen dat verzoekster dermate essentiële en frappante elementen als de 

beweerde huiszoekingen door de Iraanse autoriteiten in haar woning hierin niet zou hebben vermeld. 

Verzoekster tracht eveneens ten onrechte te laten uitschijnen dat van naar niet mocht worden verwacht 

dat zij meer duiding zou kunnen geven over de feiten waarvan haar echtgenoot slachtoffer werd. 

Redelijkerwijze kan van een verzoeker om internationale bescherming worden verwacht dat deze 

ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie 

van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst en omtrent de elementen die rechtstreeks in 

verband staan met zijn vrees. Dat verzoekster kennelijk naliet dit te doen getuigt van een gebrek aan 
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interesse voor haar voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan de ernst en de 

geloofwaardigheid van haar ingeroepen vrees voor vervolging. Dat het algemeen gekend zou zijn dat 

men in Iran uiterst bang is voor afluisterpraktijken van de vervolgende overheid, kan hiervoor geen 

verklaring bieden. Dit kan namelijk niet zonder meer worden aangenomen en wordt door verzoekster in 

het geheel niet aangetoond. Hoe dan ook kan dit niet verklaren waarom verzoekster zich wel kon 

informeren over het gevoelige gegeven dat haar man werd ondervraagd en zelfs gemarteld, doch niet 

over het ogenblik en de plaats waarop dit geschiedde.  

 

In acht genomen hetgeen voorafgaat, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“Het feit dat er aan uw problemen in Iran, die veroorzaakt werden door uw bekering tot het christendom, 

geen geloof gehecht kan worden, brengt ook de geloofwaardigheid van uw bekering zelf in het 

gedrang.” 

 

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: 

“Deze these kan bovendien verder onderbouwd worden door een aantal bevreemdende elementen in 

uw verklaringen. 

Zo legde u tegenstrijdige verklaringen af over uw beweerde eerste contact met het christendom. U gaf 

tijdens uw eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal aan dat er tussen de dag dat u met L. (…) 

voor het eerst sprak over het christendom en de dag dat u voor het eerst met haar een bezoek bracht 

aan de huiskerk, i.e. op 15/12/1397 (= 6 maart 2019), een tijdspanne van drie maanden bevond (CGVS 

1, p. 17). Tijdens uw tweede onderhoud gaf u evenwel aan dat het eerste gesprek over het christendom 

plaatsvond in de maand bahman (de elfde maand) van het jaar 1397 (= januari/februari 2019). Hieruit 

kan afgeleid worden dat uw eerste gesprek over het christendom hooguit anderhalve maand voor uw 

eerste bezoek aan de huiskerk op 15/12/1397 plaatsvond.” 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. In zoverre zij 

opnieuw wijst op haar toestand ten tijde van het haar persoonlijke onderhouden bij het CGVS, kan 

dienstig worden verwezen naar de reeds hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Waar zij haar 

bewering omtrent het gegeven dat in haar cultuur geen belang aan datums wordt gehecht herhaalt, kan 

andermaal worden gewezen op de reeds hoger gedane vaststelling dat zij deze bewering niet 

onderbouwt of aannemelijk maakt. Voorts kan worden herhaald dat, zo zij niet in staat was om haar 

eerste contact met het christendom op een gedegen wijze in de tijd te situeren, kon worden verwacht 

dat zij dit zo zou hebben aangegeven bij het CGVS in plaats van ter zake dermate tegenstrijdige 

verklaringen af te leggen. Dat zij niet in staat mocht worden geacht om haar eerste contact met het 

christendom in de tijd te situeren, kan daarenboven in het geheel niet worden gevolgd. Het was 

geenszins onredelijk om, ook indien haar (verdere) bekeringsproces op een geleidelijke wijze 

geschiedde, van verzoekster te verwachten dat zij haar eerste gesprek over haar nieuwe godsdienst, 

dat een ingrijpend en bepalend karakter had voor haar verdere leven en religieuze beleving en een 

cruciale rol speelde binnen en aan de grondslag lag van haar (verdere) bekeringsproces, op een 

duidelijke, precieze, consistente en coherente wijze zou kunnen situeren in de tijd. Voor het overige 

dient te worden vastgesteld dat zowel de vraagstelling als verzoeksters verklaringen in het kader van 

het voorgaande, dit in tegenstelling met wat verzoekster tracht te laten uitschijnen, duidelijk en niet voor 

interpretatie vatbaar waren. Zij laten derhalve geen ruimte voor de nuanceringen die verzoekster post 

factum tracht aan te brengen. 

 

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“Vervolgens legde u ook tegenstrijdige verklaringen af betreffende de informatie die L. (…) u sinds uw 

beweerde kennismaking met het christendom bezorgde. U verklaarde aanvankelijk dat u enkele dagen 

na uw eerste gesprek over het christendom, een drietal maanden voor uw eerste bezoek aan de 

huiskerk, van L. (…) een brochure kreeg (CGVS 1, p. 17). Tijdens uw tweede onderhoud gaf u evenwel 

aan dat u, voordat u een eerste keer naar de huiskerk ging, enkel gesproken had met L. (…) over het 

christendom: ze gaf u geen [schriftelijk] materiaal betreffende de christelijke leer (CGVS 2, p. 12). Het 

was pas in de maand tir dat u van de vader van L. (…) een brochure kreeg met daarin het evangelie van 

Mattheus (CGVS 2, p. 17). U heeft nooit ander materiaal in uw bezit gehad dan deze brochure. De bijbel 

is immers niet verkrijgbaar in Iran (CGVS 2, p. 25).” 

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. In zoverre zij opnieuw wijst op haar 

toestand ten tijde van haar persoonlijke onderhouden bij het CGVS, kan wederom dienstig worden 

verwezen naar de reeds hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Met de loutere herhaling en 

bevestiging van één versie van haar verklaringen en door te wijzen op het onlogische karakter van de 

andere versie van haar verklaringen, doet verzoekster verder op generlei wijze afbreuk aan de 

vastgestelde tegenstrijdigheid tussen haar voormelde verklaringen. Integendeel, zet zij deze 

tegenstrijdigheid hiermee extra in de verf. Evenmin kan zij om aan deze tegenstrijdigheid afbreuk te 
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doen volstaan met haar algemene, louter hypothetische en ongefundeerde bewering dat er 

verondersteld zou kunnen worden dat “hier een verklaring van de vrouw lopende het eerste verhoor 

hetzij een onzorgvuldige verklaring heeft afgelegd, hetzij dat zij één ander verkeerd begrepen heeft, 

hetzij dat er een fout in de verklaring is, hetzij dat er één en ander verkeerd werd genoteerd”. Voor het 

overige beperkt verzoekster zich ertoe de voormelde, vastgestelde tegenstrijdigheden in haar 

verklaringen te minimaliseren. Hiermee doet zij aan deze tegenstrijdigheden geenszins afbreuk. Het was 

geenszins onredelijk om van verzoekster te verwachten dat zij op een doorleefde, duidelijke en 

coherente wijze zou kunnen aangeven van wie en op welk moment zij het enige christelijke geschrift dat 

zij ooit in haar bezit kreeg zou hebben ontvangen.  

 

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven: 

“Tot slot komen uw opeenvolgende verklaringen betreffende de leden van de huiskerk die u 

frequenteerde niet overeen met elkaar. U bent weliswaar consistent in het benoemen van een vijftal 

leden van de huiskerk (uzelf, L. (…),L. (…)’s vader en de zussen S. (…) en L.R. (…)), doch over de 

overige aanwezigen tijdens de vieringen stroken uw opeenvolgende verklaringen niet. Zo bestempelde u 

tijdens uw eerste onderhoud meneer K. (…) als een vast lid van de huiskerk (CGVS 1, p. 20). Tijdens 

uw tweede onderhoud gaf u evenwel aan dat u hem slechts eenmaal gezien heeft (CGVS 2, p. 14). 

Voorts stelde u tijdens uw eerste onderhoud dat u tijdens de vieringen die u bijwoonde naast de zes 

vaste leden, onder wie ook meneer K. (…), ook twee keer twee mannen, die u niet bij naam benoemde, 

zag die u achteraf niet meer gezien heeft (CGVS 1, p. 20). Doorheen uw verklaringen tijdens uw tweede 

onderhoud haalde u evenwel slechts aan dat er – naast uzelf, L. (…),L. (…)’s vader, de zussen R. (…) 

en meneer K. (…)– slechts één andere man de huiskerk frequenteerde, met name een zekere meneer 

A. (…). Verder zag u er niemand anders (CGVS 2, p. 14). Bovendien, betreffende deze meneer A. (…), 

kan er een bijzondere vaststelling gedaan worden. Zoals hierboven aangehaald, verwees u tijdens uw 

eerste onderhoud niet expliciet naar meneer A. (…). Het komt dan ook zeer merkwaardig over dat u 

tijdens uw tweede onderhoud verklaarde dat u twee keer een viering bijwoonde in de woning van 

meneer A. (…) (CGVS 2, p. 15).” 

Verzoekster slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Ten onrechte tracht zij haar voormelde, 

manifest uiteenlopende en tegenstrijdige verklaringen te vergoelijken en te minimaliseren. Indien 

verzoekster werkelijk een aantal maanden een huiskerk in Iran zou hebben gefrequenteerd, mocht, te 

meer gelet op de risico’s die dit inhield en in acht genomen dat gelet op deze risico’s verwacht kan 

worden dat er omzichtig wordt omgesprongen en de nodige aandacht wordt geschonken aan de 

medekerkgangers, redelijkerwijze van haar worden verwacht dat zij doorleefde, duidelijke, 

gedetailleerde en coherente verklaringen zou afleggen over de andere leden van de huiskerk en de 

plaatsen waar deze leden samenkwamen. Dat zij hierover dermate uiteenlopende en tegenstrijdige 

verklaringen aflegde, maakt aldus dat aan haar beweerde huiskerkbezoeken in Iran niet het minste 

geloof kan worden gehecht.  

 

Gelet op de voormelde vaststellingen, wordt in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd: 

“Uw tegenstrijdige verklaringen over uw beweerde eerste contactmoment met het christendom, over het 

schriftelijke materiaal die u van uw beweerde contactpersonen binnen het christendom ontving, over uw 

beweerde medehuiskerkgangers (…) nopen ertoe te besluiten dat er geen geloof meer gehecht kan 

worden aan uw beweerde huiskerkbezoek en bekering tot het christendom en de daaraan gekoppelde 

problemen.” 

 

Derhalve wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht aangegeven: 

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

bovendien een ernstige negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette) 

religieuze engagement na aankomst in Europa, ter staving waarvan u een attest van de Iraanse Kerk 

van Kuurne neerlegde waaruit zou moeten blijken dat u reeds twee dagen na uw vrijlating uit het 

transitcentrum ‘Caricole’ een eerste keer een viering bijwoonde in deze kerk. Gezien dit kerkbezoek een 

voortzetting is van uw beweerde bekering in Iran, daar waar deze bekering in Iran niet geloofwaardig is, 

kan er aan uw beweegredenen om in België naar de kerk te gaan geen enkel geloof gehecht worden 

hetgeen aantoont dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte 

overtuiging in België actief bent in een kerk. Dat u sinds 22 september 2019 wekelijks naar de kerk zou 

gaan en er bijbellessen zou volgen, toont bijgevolg de oprechtheid van uw bekering niet aan aangezien, 

mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw bekering in Iran, duidelijk is dat deze 

beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in België er louter toe strekt op deze basis de 

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Dit kan overigens ondersteund worden door een bijzondere 

vaststelling in uw verklaringen. U gaf meermaals aan rust gevonden te hebben door uw bekering tot het 

christendom en door uw kerkbezoeken in België (CGVS 1, p. 17 en 18; CGVS 2, p. 4, 6, 7, 8, 10 en 16). 
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In het licht van deze verklaringen komt het evenwel merkwaardig over dat u bij aanvang van uw tweede 

onderhoud stelde, ofschoon u toen reeds ongeveer één jaar in het christendom zou geloven en bijna 

vier maanden lang wekelijks de viering in een Iraanse kerk zou bijgewoond hebben, zich psychisch en 

mentaal niet goed te voelen (CGVS 2, p. 3). Dat u enerzijds hamert op de rust die u vindt in uw nieuwe 

geloof maar anderzijds mentale ongemakken ondervindt lijkt zich tegen te spreken en plaatst wederom 

vraagtekens bij de geloofwaardigheid van uw beweerde motivatie om naar een kerk te gaan. 

Uw activiteiten op de sociale media – u verklaarde een facebookprofiel te bezitten (waarop u evenwel 

niet actief bent) alsook een instagrampagina waarop u christelijk georiënteerde berichten post (CGVS 2, 

p. 4, 5 en 26) –, doen aan voorgaande vaststellingen betreffende het onoprechte karakter van uw 

geloofsbelijdenis geen afbreuk. Vooreerst kunnen er enkele kanttekeningen geplaatst worden bij uw 

online activiteiten en de zichtbaarheid van uw instagramprofiel. Zo dient opgemerkt te worden dat, 

ofschoon gevraagd werd uw instagramprofiel over te maken aan het Commissariaat-generaal (CGVS 2, 

p. 26), u zich beperkte tot één enkele screenshot. Uit de neergelegde screenshot kan evenwel 

hoogstens afgeleid worden dat u een zestal algemene christelijke afbeeldingen postte. Uw volgers zijn 

volgens u allemaal christenen (CGVS 2, p. 26). Daarnaast blijkt uit de consultatie van uw 

instagramprofiel op 26 maart 2020 dat de inhoud van uw persoonlijke pagina volledig afgeschermd is. 

Hoe dan ook, gezien uw bekering niet geloofwaardig geacht wordt en uw posts op de sociale media 

bijgevolg een onoprecht karakter vertonen, blijkt uit niets dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij 

terugkeer naar Iran de christelijke inhoud van uw sociale media uit te wissen. 

Tot slot dient, betreffende uw beweerde kerkgang in België en uw social media, benadrukt te worden dat 

uit de beschikbare informatie 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 hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Enkel personen 

die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft echter, zoals hierboven aangetoond, niet aannemelijk 

gemaakt voor uw vertrek uit Iran vervolgd te zijn geweest –, lopen bij terugkeer een groter risico om in 

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

Gelet op uw ongeloofwaardige bekering en huiskerkgang in Iran en gelet op het opportunistische 

karakter van uw kerkgang en uw social media activiteiten in België heeft u niet aannemelijk gemaakt dat 

u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst als christen zal manifesteren of dat u er als 

dusdanig gepercipieerd zal worden. 

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

toegevoegd.” 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. In wezen beperkt 

zij zich er immers toe deze motieven eenvoudigweg tegen te spreken en te ontkennen. De Raad treedt 

verweerder bij waar deze opmerkt dat verzoeksters verklaringen omtrent haar religie en haar mentale 

beleving bezwaarlijk met elkaar kunnen worden gerijmd, daar waar zij enerzijds hamerde, en nog steeds 

hamert, op haar mentale en psychische toestand doch anderzijds meermaals aangaf dat zij door haar 

bekering tot het christendom en haar kerkbezoeken in België rust zou hebben gevonden. De Raad 

treedt verweerder eveneens bij waar deze oordeelt dat, gelet op de hoger gedane vaststellingen omtrent 

verzoeksters beweerde bekering, religieuze beleving, activiteiten en problemen in Iran, kan worden 

aangenomen dat haar kerkbezoeken in België en haar activiteiten op de sociale media niet zijn 

ingegeven vanuit een diepgewortelde en oprechte geloofsovertuiging doch wel vanuit opportunistische 

overwegingen en met het oogmerk om in het kader van het onderhavige beroep om internationale 

bescherming aanspraak te kunnen maken op de vluchtelingenstatus. Het loutere gegeven dat 

verzoekster enige kennis vertoonde van het christendom, doet aan deze conclusie in het geheel geen 

afbreuk. Dergelijke kennis kan immers eenvoudigweg zijn ingestudeerd. Evenmin doet verzoekster aan 

deze conclusie afbreuk met haar algemene en ongefundeerde bewering dat het onmogelijk zou zijn om 

zich in de Iraanse kerk ten onrechte voor te doen als christen. Ook het document van de Iraanse kerk te 

Roeselare van 6 november 2020 waarin de voorganger van deze kerk attesteert dat hij in juni 2020 met 

verzoekster in contact kwam via sociale media en dat zij sindsdien van op afstand deelneemt aan de 

zondagsdienst en de bijbelstudie doet geen afbreuk aan de vaststelling dat kan worden aangenomen 

dat het zich verbinden aan deze kerk ingegeven is door louter opportunistische overwegingen. 

Voor zover verzoekster haar verzoek om internationale bescherming baseert op de gevoerde religieuze 

activiteiten in België, dient voorts te worden opgemerkt dat bij de beoordeling van elementen die 

ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland de reële kans op vervolging en de ernst van de vervolging 

van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beoordeling door de overheden 

van het land van herkomst van de activiteiten ontwikkeld in het gastland. Enkel indien de aangehaalde 

activiteiten leiden tot een toeschrijving van een politieke of religieuze dissidente overtuiging door 

voormelde 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 het vertrek uit het land van herkomst 

leiden tot een reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of 
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indien het opportunistische karakter van voornoemde activiteiten voor ieder duidelijk is met inbegrip van 

de nationale overheden. Te dezen kan worden opgemerkt dat verzoekster, mede gelet op de in de 

voormelde motivering aangehaalde, voorliggende informatie en de op basis hiervan gedane, terechte 

vaststellingen in de bestreden beslissing, in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt en dat er 

evenmin elementen voorliggen die toelaten te besluiten dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden 

zijn of zouden dreigen te komen van verzoeksters kerkbezoeken en activiteiten in België. Verder kan 

worden aangenomen dat, zo zij hiervan al op de hoogte zouden komen, vermits deze activiteiten 

klaarblijkelijk niet zijn ingegeven vanuit een diepgewortelde geloofsovertuiging doch wel vanuit 

opportunisme, het opportunistische karakter van deze activiteiten ook voor de Iraanse autoriteiten 

duidelijk zou zijn.  

 

De voormelde vaststellingen zijn ruimschoots afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan 

worden gehecht aan verzoeksters beweerde afvalligheid van de islam en bekering tot het christendom. 

Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die verzoekster dien ten gevolge 

beweert te hebben gekend en te zullen kennen bij een terugkeer naar haar land van herkomst en toont 

zij niet aan dat zij omwille hiervan een gegronde vrees voor vervolging koestert in de 

vluchtelingenrechtelijke zin.  

 

Gelet op het voorgaande, is verzoeksters verwijzing naar informatie omtrent de situatie voor (bekeerde) 

christenen in haar land van herkomst voor het overige niet dienstig. Deze informatie is van louter 

algemene aard en heeft geen betrekking op verzoeksters persoon. Verzoekster kan met haar verwijzing 

naar dergelijke algemene informatie geenszins volstaan om aan te tonen dat zij bij een terugkeer naar 

haar land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient 

zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.  

 

In zoverre verzoekster in het onderhavige verzoekschrift daarnaast laat uitschijnen dat zij verwesterd 

zou zijn of als dusdanig zou riskeren te worden beschouwd naar een terugkeer naar haar land van 

herkomst, kan nog worden opgemerkt dat uit de door haar aangereikte en voorliggende informatie 

geenszins kan worden afgeleid dat het loutere gegeven dat zij enige tijd in België heeft verbleven zou 

kunnen volstaan om te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in haren 

hoofde. Verzoekster brengt, mede gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar 

vermeende bekering, de hieruit voortgesproten (mogelijke) problemen en de hieraan gekoppelde vrees, 

geen concrete elementen bij waaruit blijkt en toont evenmin in concreto aan dat, waar, wanneer, 

waarom of in welke omstandigheden zij in haar land van herkomst als verwesterd zou riskeren te 

worden gepercipieerd en geviseerd. Zij toont niet aan dat haar verblijf in Europa van haar een dusdanig 

verwesterd persoon zou hebben gemaakt dat zij haar leven in Iran niet opnieuw zou kunnen opnemen 

en aldaar niet meer zou kunnen aarden. Evenmin toont zij aan dat zij omwille hiervan riskeert te worden 

geviseerd, gestigmatiseerd of vervolgd. Ook anderszins maakt zij niet aannemelijk dat zij omwille van 

haar afwezigheid uit Iran bij een terugkeer in moeilijke omstandigheden terecht dreigt te komen. 

Bovendien kan worden opgemerkt dat verzoekster ook zelf duidelijk de mening lijkt toegedaan dat een 

louter verblijf in het buitenland en een loutere terugkeer naar en aanwezigheid Iran in haren hoofde 

geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning van internationale bescherming. Zij achtte het immers 

nodig om een volledig fictief asielrelaas en een verzonnen bekering en vrees ten berde te brengen.  

 

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

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

terechte redenen, die door verzoekster overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk 

doen aan het voorgaande.  

 

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

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

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.9. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere 

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

vaststellingen dienaangaande, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, 

niet aan dat in haren hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer 

naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 

van de Vreemdelingenwet en dient de subsidiaire beschermingsstatus aan haar te worden ontzegd. 
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3.10. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de 

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

 

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 negentien 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 


