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nr. 248 964 van 11 februari 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 19 oktober 2020 heeft

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

6 oktober 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 14 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 januari 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

D. GEENS en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger afkomstig uit Roodsar (Iran). Vijf jaar na uw

huwelijk met F. M. (…) in 1374 (= 1995/1996 in de Gregoriaanse kalender) besloot uw schoonvader om

het contact met zijn familie te verbreken. Vele van zijn familieleden waren immers zeer religieus en

hadden hoge functies verworven bij de Iraanse autoriteiten. Jullie hadden na deze breuk in uw

schoonfamilie een goed leven. Omdat uw schoonvader het einde van zijn leven voelde naderen wou hij

zich echter verzoenen met zijn familie. U had hiertegen geen bezwaar. Op 5 of 6 khordat 1397 (= 26 of

27 mei 2018) nodigde hij zijn familie uit.
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Al snel nadat zijn familieleden de woonkamer van uw schoonfamilie betraden stelden ze vast dat er

geen foto’s van Khomeini of Khamenei in de kamer weggezet of opgehangen waren, hetgeen

ongebruikelijk was. Een uitgenodigd familielid wees uw schoonvader hierop. U antwoordde in zijn plaats

dat hij baas was in zijn eigen woning. Er ontstond een pittige discussie waarbij u harde kritiek op het

Iraanse regime gaf. U diende de maaltijd nog op maar besloot dan om terug aan het werk te gaan. De

familie van uw schoonvader bleef nog enkele uren tafelen. Uzelf kwam even na 16 uur terug toen de

familie van uw schoonvader net vertrokken was. U besprak het voorval met uw schoonvader en deze

raadde u aan om Iran te ontvluchten, omdat zijn familie niet te vertrouwen was. U belde uw broer M. B.

(…) op die een smokkelaar regelde en diezelfde nacht verliet u te voet en op een illegale wijze Iran. Na

een moeilijke tocht bereikte u op 11 september 2018 België waar u op 17 september 2018 een verzoek

om internationale bescherming indiende. Op 11 april 2019 nam het Commissariaat-generaal in het

kader van uw eerste verzoek een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus, omdat er aan uw verklaringen geen geloof kon worden gehecht. Uw

beroep tegen deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen op 2

oktober 2019. Zonder het land te hebben verlaten, diende u op 21 november 2019 uw tweede verzoek

om internationale bescherming in. Op 22 juli 2020 besliste het Commissariaat-generaal uw volgend

verzoek ontvankelijk te verklaren. Tijdens het persoonlijk onderhoud op 3 september 2020 verklaarde u

dat u in het opvangcentrum waar u verbleef H. (…), een medebewoner die lid was van de getuigen van

Jehova, leerde kennen. U ging tijdens uw verblijf in het opvangcentrum met een inburgeringscursus

naar een katholieke kerk op de Groenplaats te Antwerpen. Na de terugkomst van dit bezoek deelde u H.

(…) mee dat u kennis wou maken met de Getuigen van Jehova omdat u een plek zocht om tot rust te

komen en waar u uw hart zou kunnen luchten. H. (…) nam u in februari 2019 de eerste keer mee naar

een vergadering van de Jehova’s in een zaal te Wijnegem. Sinds deze vergadering beschouwde u

zichzelf als bekeerd Christen. Na drie vergaderingen te hebben bijgewoond begon u ook aan

Bijbelstudie te doen. U ging elke zondag naar de vergadering van de getuigen van jehova en volgde op

zaterdag, individueel, een bijbelstudie. Omwille van de corona-crisis in maart 2020 en de daaruit

voortkomende maatregelen in België zette u uw contacten met de getuigen van Jehova online verder. U

volgt elke zondag online vergaderingen van de getuigen van Jehova via ‘Zoom’ en elke vrijdag een

individuele Bijbelstudie via ‘Whatsapp’. U deelde aan al uw broers, waaronder uw oudste broer die een

hoge functie bij het ettalaat (ministerie van informatie) bekleedt, mee dat u bekeerd bent. Ook uw

(ex)vrouw en haar familie is op de hoogte van uw bekering. Ter staving van uw tweede verzoek legt u

volgende documenten neer: twee brieven van de getuigen van Jehova’s ter staving van het feit dat u

sinds maart 2019 bijbelcursus volgt en zondagvoormiddag de vergaderingen bijwoont te Wijnegem en

waarin vermeld wordt dat de vergaderingen en bijbelcursussen sinds 13 maart 2020 enkel nog online

doorgaan, vertalingen van drie gedichten die u over de Jehova’s maakte, twee tekeningen die u maakte

over de Jehova’s en een document van de Vlaamse overheid waarin staat dat u in het kader van een

inburgeringscursus deelnam aan een cursus maatschappelijke oriëntatie in het werkjaar 2018-2019.

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.

Op basis van uw verklaringen en door onderzoek wordt door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aangetoond heeft.

U verklaarde dat u bij een terugkeer naar Iran zou geëxecuteerd worden omwille van uw bekering tot het

Christendom (CGVS, p17-18). Hier kan omwille van onderstaande redenen echter geen geloof aan

gehecht worden.

Zo verklaarde u dat u zich sinds februari 2019, met name de eerste keer dat u naar een vergadering van

de getuigen van Jehova ging, als een bekeerd Christen beschouwt (CGVS, p9 + p16). Hierbij dient

vooreerst te worden opgemerkt dat het erg merkwaardig is dat u hierover met geen woord repte tijdens

uw persoonlijke onderhoud i.h.k.v. uw eerste verzoek dat plaatsvond op 14 maart 2019. Meer nog,

gevraagd tijdens dit persoonlijke onderhoud naar uw religie repliceerde u dat u een niet praktiserende

sjiiet was (CGVS, 1e verzoek d.d. 14/03/2019, p3). Ook later, bij uw beroepsprocedure voor de RVV,

waarvan de terechtzitting op 30 september 2019 plaatsvond, repte u met geen woord over uw bekering

tot het Christendom.
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Echter mag er van u verwacht worden dat u uw bekering aanhaalt op het moment dat u in het kader van

een verzoek tot internationale bescherming gehoord wordt, in het bijzonder omdat er tijdens uw gehoor

voor het Commissariaat-generaal expliciet naar uw religieuze overtuiging gevraagd werd. Dat u uw

bekering pas tijdens uw tweede verzoek om internationale bescherming aanhaalt, terwijl u tevens

uitdrukkelijk verklaart tijdens uw eerste onderhoud bij het CGVS in het kader van uw eerste verzoek om

internationale bescherming niet praktiserend sjiet te zijn doet ernstig twijfelen aan de door u

voorgehouden bekering.

Voorts kon u verder niet overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn bekeerd tot het

christendom

Van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan immers 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 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 afkomstig is uit een land waar

de bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en

maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Uw verklaringen over uw bekering zijn echter

ontoereikend.

U verklaarde dat u contact zocht met de getuigen van Jehova omdat u een gevoelig iemand bent, dat u

toen u naar België kwam een plaats zocht waar u rust kon vinden, waar u terecht kon met uw problemen

en waar u uw hart kon luchten (CGVS, p10). U slaagde er echter niet in om te concretiseren waarom u

dan specifiek contact zocht met de getuigen van Jehova. Integendeel, u vervalt in algemeenheden als

‘ik heb gezien bij Jehova’s dat het een godsdienst is van vrede, ze vechten nooit en ze beminnen elkaar’

(CGVS, p12). Wanneer u hierop gevraagd wordt waarom u zich niet wendde tot een andere stroming

van het Christendom vervalt u opnieuw in algemeenheden als ‘Jehova’s bemoeien zich niet met politiek,

ze nemen nooit deel aan oorlog, ze respecteren de wet van het land en ze houden zich aan

wetgevingen en regels’ (CGVS, p12). Dat dit niet kan overtuigen blijkt bovendien uit uw verklaringen dat

u geen andere stromingen binnen het Christendom bestudeerde –u weet zelfs niet welke strekkingen er

binnen het Christendom bestaan (CGVS, p22)- en u bovendien het beetje aan informatie die u heeft

over andere stromingen binnen het Christendom louter vernam via uw inburgeringscursus en via andere

mensen in het opvangcentrum waar u verblijft (CGVS, p12). Enige diepgang in de reden waarom u zich

tot het Christendom bekeerde of waarom u zich specifiek tot de getuigen van Jehova wendde, werd in

uw verklaringen bijgevolg niet teruggevonden. Dit blijkt eens temeer uit het feit dat, wanneer u gevraagd

werd naar de verschillen tussen de getuigen van Jehova en het katholieke geloof, u louter aangaf dat

Jezus volgens de katholieken gekruisigd is en volgens de Jehova's opgehangen werd en het katholieke

geloof zich bemoeit met politiek. Wanneer u gevraagd werd wat u met dit laatste bedoelde, diende u

echter het antwoord schuldig te blijven en stelde u louter dat u dit vernam van andere jongens in het

asielcentrum (CGVS, p12). Voorts verklaarde u dat u naar aanleiding van een bezoek aan een

katholieke kerk in het kader van uw inburgeringscursus aan H. (…) vroeg om u in contact te brengen

met de getuigen van Jehova omdat de vorm van de katholieke kerk u niet aansprak, dat u iets simpelers

zocht dat u niet teveel deed denken aan begraafplaatsen van imams in Iran (CGVS, p10). Dat u in

contact wenste te komen met de Getuigen van Jehova omdat de vorm en uiterlijk van een katholieke

kerk u niet in de smaak viel, getuigt tot slot andermaal dat enige diepgang in de reden dat u zich tot de

getuigen van Jehova wendde, ontbreekt. Het gegeven dat u, gevraagd naar wat u exact zo

interesseerde bij uw eerste vergadering van de getuigen van jehova’s die u meemaakte, opnieuw vervalt

in algemeenheden als ‘dat ze koelbloedig zijn, zo verbonden met elkaar en ze de daad bij het woord

voegen’ (CGVS, p14) versterkt enkel maar bovenstaande visie.

Van iemand die een dergelijke ingrijpende beslissing neemt, zoals de bekering tot een nieuwe religie is,

kan voorts een hoge mate van interesse en toewijding verwacht worden tegenover de nieuw gekozen

godsdienst. In uw geval kan een dergelijke houding echter niet worden terug gevonden. Ofschoon u

weliswaar enige kennis van de leer van het Christendom en de getuigen van Jehova had - u kon als

mirakels van Jezus opsommen dat hij water in wijn veranderde, een blinde genas en een dode tot leven

bracht (CGVS, p21) en u wist dat Russel de getuigen van Jehova oprichtte en dat de kern van de leer

van de Jehova’s in de bijbel terug te vinden is (CGVS, p18)moet worden vastgesteld dat uw kennis voor

iemand die beweert sinds februari 2019 in België steeds op zondag vergadering/diensten van de

getuigen van Jehova bij te wonen (CGVS, p11 + p13) en sinds maart op vrijdagen bijbelstudie volgt

(CGVS, p6 +p 14), op tal van punten tekortschoot. Het doet dan ook ernstig afbreuk aan uw beweerde

bekering tot het christendom dat u niet weet -hoewel u eerder verklaarde het verhaal van jezus van zijn

geboorte tot zijn dood te kennen (CGVS, p21)- waar Jezus geboren is of wie er tijdens zijn geboorte op

bezoek kwam (CGVS, p21-22), dat u niet kon vertellen welke de tien geboden zijn (CGVS, p20), u
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verkeerdelijk verklaarde dat God op de zevende dag (in plaats van de zesde dag) de mens schiep

(CGVS, p10) en u verkeerdelijk verklaarde dat de parabel van de verloren zoon (verhaal van een zoon

die een deel van het vermogen van zijn vader vraagt en na een tijd blut terugkeert naar zijn vader) over

Jezus zou gaan op zijn 12e levensjaar (CGVS, p21). De parabel van de olijfbomen kende u niet (CGVS,

p21). Op de vraag of u een parabel kende haalde u de parabel van de vijgenboom aan maar stelde

verkeerdelijk dat een leerling Jezus er op wees dat hij een onvruchtbare vijgenboom zag (Jezus vertelt

het verhaal van ‘iemand’ die aan zijn tuinman vraagt een vijgenboom die drie jaar onvruchtbaar is om te

hakken) (CGVS, p21) Gevraagd of u de parabel van de zaaier kende antwoordde u eveneens positief

maar stelde verkeerdelijk dat dit over ploegen en landbouw gaat. Gevraagd naar de betekenis van deze

parabel (gaat over de ontvankelijkheid van het woord van God, het zaad valt langs de weg, op

rotsgrond, tussen dorens of op goede grond) stelde u verkeerdelijk dat mensen steeds naar vrede

moeten zoeken en nooit met elkaar moeten vechten (CGVS, p21). Uw kennis over de getuigen van

Jehova zelf is voorts ook beperkt te noemen. Zo verklaarde u eerst niet te weten wanneer de getuigen

van Jehova werden opgericht (in 1874 of 1881) om later verkeerdelijk te verklaren dat dit in 1914 was

(CGVS, p18 +p20). Voorts verklaarde u verkeerdelijk dat de naam “getuigen van Jehova” sinds 1914

gebruikt werd (de naam werd in 1931 bekend) (CGVS, p18) en verklaarde u verkeerdelijk dat het getal

144000 (aantal Jehova’s die aan zijde van Jezus over aarde zullen regeren) verwijst naar 144000

engelen die ooit met Jezus naar de aarde zullen komen om er vrede te stichten (CGVS, p20). U kon

verder slechts één van de belangrijkste publicaties (watch tower, awake, Kingdom ministry) van de

getuigen van Jehova, namelijk ‘watch tower’, opnoemen (CGVS, p19). U kon weliswaar zeggen dat het

hoofdkwartier van de Watch Tower Society in Amerika gevestigd is maar u kon dit niet verder

specifiëren omdat u het vergeten was (CGVS, p18). Voormelde lacunes (de informatie werd toegevoegd

aan het administratieve dossier) in uw kennis hebben betrekking op elementen waarvan gezien uw

beweerde activiteiten bij de getuigen van Jehova in België verwacht zou mogen worden dat u ervan op

de hoogte zou zijn, quod non.

Dat u de oprechtheid van uw bekering niet heeft aangetoond, blijkt tevens uit uw houding. Ofschoon u

naar eigen zeggen reeds vanaf februari 2019 in contact bent met de getuigen van Jehova, heeft u nog

steeds geen concreet zicht op wanneer u gedoopt zou kunnen worden en bereid u zich daar ook niet op

voor (CGVS, p17). U gaat ook niet mee van deur tot deur om de boodschap te verkondigen omdat uw

kennis van de bijbel en van de Jehova’s zo oppervlakkig is en u het niet ziet zitten dat iemand u vragen

zou stellen (CGVS 1, p15). Bovendien is het opmerkelijk dat, gevraagd naar de inhoud van uw laatste

bijbelstudie die u volgde, u initieel verklaarde dat u toen geen bijbeltekst bestudeerde om dadelijk

daarop te verklaren dat u een parabel van Jezus besprak (CGVS, p14-15). Gevraagd naar de naam van

de parabel moest u het antwoord echter schuldig blijven. Ook wanneer u gevraagd wordt naar namen

van gebedsliedjes die bij bijeenkomsten van de Getuigen van Jehova worden gezongen kan u enkel

zeggen dat de liedjes over liefde gaan maar kan u geen namen geven van een liedjes (CGVS, p14). Uit

bovenstaande blijkt eens te meer dat uw betrokkenheid bij de getuigen van Jehova zeer beperkt is en

dat uw religieuze overtuiging geenszins doorleefd is. Ook het feit dat u niet kon vertellen wat de houding

van de getuigen van Jehova is ten opzichte van vaccinaties/inentingen (CGVS, p19) ondanks dit

belangrijk is voor Jehova’s, bevestigd deze zienswijze.

Gelet op bovenstaande vaststellingen heeft u uw bekering tot de getuigen van Jehova in België totaal

niet aannemelijk gemaakt. Er kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan het feit dat u uw

echtgenote, waarvan u reeds zes maanden gescheiden bent en met wie u nauwelijks contact

onderhoudt/hield (CGVS 1e VIB, p3-4 en CGVS 2e VIB, p5) van uw – onoprechte - bekering op de

hoogte zou hebben gebracht (CGVS, p18). Ook het feit dat u uw oudste broer, A. R. (…), die volgens

uw verklaringen een hoge functie bij het ettalaat bekleed (waaraan overigens ernstig getwijfeld kan

worden aangezien u dit nooit eerder heeft vermeld) verteld zou hebben over uw – onoprechte - bekering

(CGVS, p18), houdt - gelet op de houding van de Iraanse autoriteiten t.a.v. bekeerlingen – geen steek.

Tot slot verklaarde u bij de DVZ dat u ‘heel religieus actief’ was op Instagram (vragenlijst DVZ

afgenomen op 9 juli 2020, vraag 17). Echter, het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat u tijdens

uw persoonlijk onderhoud op 3 september 2020 verklaarde dat u 1 jaar geleden de laatste keer online

bent geweest op Instagram en u Instagram gebruikte voor tekeningen te posten (CGVS, p5). U maakte

tijdens uw persoonlijk onderhoud op geen enkele manier kenbaar dat u Instagram zou gebruiken voor

het posten van religieuze boodschappen. Wat er ook van zij, er kan verwacht worden dat u, gezien het

onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom, deze boodschappen wist alvorens terug te

keren naar Iran. Niets wijst erop dat deze Instagramberichten reeds in het vizier van de Iraanse

autoriteiten gekomen zijn. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd

toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken

aan terugkerende asielzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het

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

verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals reeds bij uw eerste verzoek werd vastgesteld,
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niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse

autoriteiten te komen.

De door u neergelegde documenten hebben bovenstaande zienswijze niet kunnen ombuigen. Uw twee

brieven van de getuigen van Jehova’s waarin staat bijbelcursussen en vergaderingen bijwoont/volgt, uw

drie gedichten die u over de Jehova’s maakte en uw twee tekeningen over de jehova’s tonen niet aan

dat er kan worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. De bekering dient aannemelijk te

worden gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de bekering en de kennis van

het nieuw gekozen geloof, wat u geenszins deed. Uw document van de Vlaamse overheid toont tot slot

aan dat u deelnam aan een cursus maatschappelijke oriëntatie, niets meer of niets minder.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 3 van het EVRM, van de

artikelen “48 t.e.m. 48/6” van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet) en van “de beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, het

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht”.

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

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

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.
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2.2.4.1. Verzoekende partij benadrukt in haar verzoekschrift vooreerst dat haar bekering een proces

betreft en dat zij daarom tijdens haar eerste verzoek niet aangaf zichzelf als christen te beschouwen.

Verder meent zij dat indien zij op 14 maart 2019 tijdens haar persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal in het kader van haar eerste verzoek dit element zou hebben aangehaald

hieraan geen enkel geloof zou worden gehecht aangezien zij slechts kort voordien een eerste maal een

vergadering van de getuigen van Jehova had bijgewoond. Bovendien ging haar aandacht toen uit naar

de redenen waarom zij haar eerste verzoek had ingediend.

2.2.4.2. De Raad is evenwel van oordeel dat bovenstaande uitleg allerminst kan volstaan. Immers werd

verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud van 14 maart 2019 uitdrukkelijk gevraagd naar

haar religieuze overtuiging (administratief dossier, stuk 8, map ‘voorgaand verzoek’, stuk 5, notities

CGVS d.d. 14/03/2019, p. 3). Dat zij toen evenwel repliceerde dat zij een niet praktiserend sjiiet was,

zonder op enig moment haar bekering of zelfs nog maar haar interesse in het christendom aan te halen,

en zij bovendien ook tijdens de beroepsprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

waarvan de terechtzitting op 30 september 2019 plaatsvond, hiervan geen enkel gewag maakt,

ondermijnt de geloofwaardigheid van haar huidige bewering dat zij zichzelf sinds februari 2019, met

name de eerste keer dat zij naar een vergadering van de getuigen van Jehova ging, als een bekeerd

christen beschouwt (administratief dossier, stuk 4, notities CGVS d.d. 03/09/2020, p. 9 en 16). Deze

vaststelling doet dan ook reeds ernstig afbreuk aan de thans door haar voorgehouden bekering tot het

christendom.

2.2.5.1. Verzoekende partij voert voorts aan dat zij geen verdere interesse had in andere stromingen

binnen het christendom omdat zij overtuigd was van de leer van de getuigen van Jehova. Dat zij weinig

kennis heeft van de andere stromingen binnen het christendom is dan ook niet relevant.

2.2.5.2. De Raad acht het evenwel allerminst onredelijk om van verzoekende partij te verwachten dat zij

concreet zou kunnen toelichten waarom zij specifiek contact zocht met de getuigen van Jehova en niet

tot een andere stroming van het christendom. Immers wordt in dit verband in de bestreden beslissing

terecht opgemerkt dat van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, verwacht kan 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 en dat dit des te

meer geldt wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in

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

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

verzoeker. De vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekende partij slechts vervalt in

algemeenheden wanneer gevraagd wordt waarom zij specifiek met de getuigen van Jehova contact

zocht en niet met een andere stroming van het christendom, is dan ook wel degelijk relevant en

ondergraaft verder de door haar voorgehouden bekering tot het christendom.

2.2.6.1. Voorts stelt verzoekende partij dat de kern het geloof zelf betreft, waarvan een uitgebreide

kennis van een religie geen voorwaarde uitmaakt. Van belang is dat zij de waarden van de getuigen van

Jehova aanhangt.

2.2.6.2. De Raad wijst evenwel op de terechte opmerking in de bestreden beslissing dat van iemand die

een dergelijke ingrijpende beslissing neemt, zoals de bekering tot een nieuwe religie is, een hoge mate

van interesse en toewijding verwacht kan worden tegenover de nieuwe gekozen godsdienst. Evenwel

wordt in casu in de bestreden beslissing uitgebreid vastgesteld dat verzoekende partij, ofschoon zij

weliswaar enige kennis van de leer van het christendom en de getuigen van Jehova had, voor iemand

die beweert sinds februari 2019 in België steeds op zondag vergaderingen/diensten van de getuigen

van Jehova bij te wonen en sinds maart op vrijdagen Bijbelstudie volgt, op tal van punten in gebreke

bleef wat betreft haar kennis over het christendom en de getuigen van Jehova. Meer bepaald wordt in

de bestreden beslissing desbetreffend het volgende gemotiveerd: “Ofschoon u weliswaar enige kennis

van de leer van het Christendom en de getuigen van Jehova had - u kon als mirakels van Jezus

opsommen dat hij water in wijn veranderde, een blinde genas en een dode tot leven bracht (CGVS, p21)

en u wist dat Russel de getuigen van Jehova oprichtte en dat de kern van de leer van de Jehova’s in de

bijbel terug te vinden is (CGVS, p18)moet worden vastgesteld dat uw kennis voor iemand die beweert

sinds februari 2019 in België steeds op zondag vergadering/diensten van de getuigen van Jehova bij te

wonen (CGVS, p11 + p13) en sinds maart op vrijdagen bijbelstudie volgt (CGVS, p6 +p 14), op tal van

punten tekortschoot. Het doet dan ook ernstig afbreuk aan uw beweerde bekering tot het christendom

dat u niet weet -hoewel u eerder verklaarde het verhaal van jezus van zijn geboorte tot zijn dood te

kennen (CGVS, p21)- waar Jezus geboren is of wie er tijdens zijn geboorte op bezoek kwam (CGVS,
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p21-22), dat u niet kon vertellen welke de tien geboden zijn (CGVS, p20), u verkeerdelijk verklaarde dat

God op de zevende dag (in plaats van de zesde dag) de mens schiep (CGVS, p10) en u verkeerdelijk

verklaarde dat de parabel van de verloren zoon (verhaal van een zoon die een deel van het vermogen

van zijn vader vraagt en na een tijd blut terugkeert naar zijn vader) over Jezus zou gaan op zijn 12e

levensjaar (CGVS, p21). De parabel van de olijfbomen kende u niet (CGVS, p21). Op de vraag of u een

parabel kende haalde u de parabel van de vijgenboom aan maar stelde verkeerdelijk dat een leerling

Jezus er op wees dat hij een onvruchtbare vijgenboom zag (Jezus vertelt het verhaal van ‘iemand’ die

aan zijn tuinman vraagt een vijgenboom die drie jaar onvruchtbaar is om te hakken) (CGVS, p21)

Gevraagd of u de parabel van de zaaier kende antwoordde u eveneens positief maar stelde

verkeerdelijk dat dit over ploegen en landbouw gaat. Gevraagd naar de betekenis van deze parabel

(gaat over de ontvankelijkheid van het woord van God, het zaad valt langs de weg, op rotsgrond, tussen

dorens of op goede grond) stelde u verkeerdelijk dat mensen steeds naar vrede moeten zoeken en nooit

met elkaar moeten vechten (CGVS, p21). Uw kennis over de getuigen van Jehova zelf is voorts ook

beperkt te noemen. Zo verklaarde u eerst niet te weten wanneer de getuigen van Jehova werden

opgericht (in 1874 of 1881) om later verkeerdelijk te verklaren dat dit in 1914 was (CGVS, p18 +p20).

Voorts verklaarde u verkeerdelijk dat de naam “getuigen van Jehova” sinds 1914 gebruikt werd (de

naam werd in 1931 bekend) (CGVS, p18) en verklaarde u verkeerdelijk dat het getal 144000 (aantal

Jehova’s die aan zijde van Jezus over aarde zullen regeren) verwijst naar 144000 engelen die ooit met

Jezus naar de aarde zullen komen om er vrede te stichten (CGVS, p20). U kon verder slechts één van

de belangrijkste publicaties (watch tower, awake, Kingdom ministry) van de getuigen van Jehova,

namelijk ‘watch tower’, opnoemen (CGVS, p19). U kon weliswaar zeggen dat het hoofdkwartier van de

Watch Tower Society in Amerika gevestigd is maar u kon dit niet verder specifiëren omdat u het

vergeten was (CGVS, p18).”. Aangezien de vastgestelde lacunes in haar kennis betrekking hebben op

elementen waarvan gezien haar beweerde activiteiten bij de getuigen van Jehova in België verwacht

zou mogen worden dat zij ervan op de hoogte zou zijn, doen deze vaststellingen wel degelijk verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden bekering tot de getuigen van Jehova.

2.2.7.1. Als bijlage bij haar verzoekschrift voegt zij nog een getuigenverklaring van de getuigen van

Jehova d.d. 14 oktober 2020 (bijlage 3), stellende dat hieruit blijkt dat zij een houding aanneemt waaruit

af te leiden valt dat zij werkelijk deel uitmaakt van de getuigen van Jehova. Tevens wordt in de

verklaring opgemerkt dat het verschillende jaren kan duren alvorens iemand werkelijk wordt gedoopt en

dat niet naar een bepaalde datum wordt toegewerkt.

2.2.7.2. De Raad bemerkt vooreerst dat daar waar in het document opgemerkt wordt dat het

verschillende jaren kan duren alvorens iemand werkelijk wordt gedoopt en dat niet naar een bepaalde

datum wordt toegewerkt, het niettemin opmerkelijk blijft dat uit haar verklaringen tijdens haar persoonlijk

onderhoud blijkt dat zij zelfs geen concrete stappen onderneemt om zich voor te bereiden op een

doopsel (notities CGVS d.d. 03/09/2020 , p. 17). Van iemand die beweert oprecht te zijn bekeerd tot de

getuigen van Jehova, kan worden verwacht dat hij minstens stappen onderneemt om te worden gedoopt

en zich hierop voorbereidt. Dat verzoekende partij hiervoor weinig interesse toont, ondermijnt verder de

oprechtheid van haar bekering. Verder is de Raad van oordeel dat deze getuigenverklaring niet volstaat

om aan te tonen dat er sprake is van een oprechte bekering. De Raad onderstreept dat een bekering

aannemelijk dient te worden gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de

bekering en de kennis van het nieuw gekozen geloof, alwaar verzoekende partij evenwel manifest in

gebreke blijft.

2.2.8.1. Verzoekende partij haalt ten slotte nog aan dat zij zich kenbaar maakte als christen, onder meer

via sociale media (Instagram). Derhalve is zij minstens voor de buitenwereld, en dus ook de Iraanse

autoriteiten, zichtbaar als een bekeerde christen en loopt zij een reëel risico, ongeacht of de bekering

oprecht is. Verzoekende partij meent bovendien dat verwerende partij zichzelf tegenspreekt wanneer zij

enerzijds wijst op het risico voor bekeerde christenen in Iran en anderzijds beweert dat de Iraanse

autoriteiten weinig aandacht besteden aan terugkerende asielzoekers.

2.2.8.2. De Raad stelt evenwel vooreerst vast dat verzoekende partij geheel voorbijgaat aan de

vaststelling in de bestreden beslissing dat zij inconsistente verklaringen aflegde over het feit of zij al dan

niet online religieuze boodschappen zou posten. Meer bepaald wordt door verwerende partij opgemerkt

dat verzoekende partij bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 9 juli 2020 aangaf dat zij ‘heel religieus

actief’ was op Instagram, terwijl zij tijdens haar persoonlijk onderhoud op 3 september 2020 slechts

verklaarde dat zij één jaar geleden de laatste keer online is geweest op Instagram en zij Instagram

gebruikte voor tekeningen te posten, waarbij zij op geen enkele moment kenbaar maakte dat zij

Instagram zou gebruiken voor het posten van religieuze boodschappen.
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Thans plots opnieuw stellen dat zij zich via Instagram kenbaar maakte als christen, komt dan ook

allerminst overtuigend over, temeer nu zij hiervan geen enkel bewijs bijbrengt. Bovendien wordt in de

bestreden beslissing tevens terecht opgemerkt dat, gezien het onoprechte karakter van haar bekering

tot het christendom, er hoe dan ook kan worden verwacht dat verzoekende partij deze boodschappen

wist alvorens terug te keren naar Iran. Immers wijst niets erop dat deze Instagramberichten reeds in het

vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Er dient in dit verband gewezen te worden op de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig

aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers en dat zij evenmin veel aandacht hebben voor wat

de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet (administratief

dossier, stuk 6, map landeninformatie, deel 1). Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel

hadden – wat verzoekende partij, zoals reeds bij haar eerste verzoek werd vastgesteld, niet aannemelijk

heeft gemaakt – die bij terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten

te komen. Door verzoekende partij worden geen concrete elementen bijgebracht die deze motivering in

een ander daglicht stellen.

2.2.9. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partij en de

door haar voorgehouden oprechte bekering tot het christendom geen geloof kan worden gehecht.

Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet niet

worden toegekend.

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

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

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas en de voorgehouden bekering tot het

christendom van verzoekende partij, waarop zij zich eveneens beroept teneinde de subsidiaire

beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad meent derhalve dat

verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat relaas

teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

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

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

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

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

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

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

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

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 5 en 6), en

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 3

september 2020 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend eenentwintig door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT J. BIEBAUT


