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nr. 250 437 van 4 maart 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

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 23 oktober 2020 heeft

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

23 september 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 15 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 februari

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. EL KHOURY, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraanse nationaliteit en bent u afkomstig uit Ahvaz. U werd geboren

als moslim. Op de leeftijd van 15 à 16 jaar bad u thuis en tijdens die jaren nam u één of twee keer deel

aan de ramadan en ging u tevens naar de moskee. Op school werd u verteld dat u dit verplicht diende

uit te voeren. Thuis voerde u deze zaken uit om uw religieuze moeder niet teleur te stellen. In

tegenstelling tot uw vader praktiseerde zij wel de islam. Na de leeftijd van 15 à 16 jaar stopte u (met

uitzondering van tijdens uw dienstplicht) met uw religieuze praktijken. Na die leeftijd vertelde uw vader u

dat hij zelf niet meer religieus actief was omdat hij een afkeer had ontwikkeld voor de islam. Hij zag de

islam als bron voor corruptie en hij had ook veel leugens en geweld gezien waardoor hij een aversie van

de religie kreeg. Toen u op de leeftijd van 24 jaar aan de universiteit begon te studeren, had u inmiddels
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ook een afkeer ontwikkeld voor de islam omdat u had gemerkt dat de islam enkel gebruikt werd om uw

volk te onderdrukken. In 1391 (2012 à 2013) begon u te werken bij OTS en daar leerde u J. (…) kennen,

een Armeens christen. In 1392 (2013 à 2014) was u inmiddels dermate goed bevriend met hem dat u

hem aansprak over zijn religie. U vroeg hem toen hoe hij zijn religie beleefde. U had vervolgens

verschillende gesprekken over het christendom met hem. U zocht ondertussen zelf zaken op over het

christendom, zo bekeek u o.a. een film over het leven Jezus. De gesprekken met J. (…) stopten in 1395

(2016 à 2017) omdat hij naar Teheran verhuisde om zijn studies daar verder te zetten. U had nadien wel

nog telefonisch contact met hem. In 1396 (2017 à 2018) keerde J. (…) terug naar Ahvaz om zijn ouders

te bezoeken en ontmoette u hem. Hij zei u toen dat, indien u interesse had voor het christendom, hij u

eventueel aan een priester kon voorstellen die u vervolgens verder kon begeleiden. Hij leerde u

vervolgens priester R. (…) kennen die u eind 1396 (begin 2018) opnam in een huiskerk in Ahvaz. U ging

2 of 3 keer per maand naar de huiskerk. Vier maanden nadat u de eerste keer naar de huiskerk was

geweest, bekeerde u zich tot het christendom. Op 3 aban 1397 (25 oktober 2018) was u op weg naar de

huiskerk maar was u later dan normaal omdat er veel verkeer was. Toen u aan de huiskerk aankwam,

merkte u dat priester R. (…) en een lid genaamd M. (…) meegenomen werden door agenten in

burgerkledij. Toen u dit zag, besloot u te vluchten naar uw vriend M. (…), die in Shahin Shahr woont. U

verbleef daar 3 weken. De dag na de inval in de huiskerk werd er een huiszoeking gedaan in uw

ouderlijk huis. De agenten namen toen uw paspoort, uw shenasnameh (geboorteboekje), uw laptop en

uw aantekeningen over het christendom mee. Uw ouders kwamen bij die inval ook op de hoogte van uw

bekering. Twee dagen later kwamen de agenten opnieuw langs bij uw ouderlijk huis om u te komen

zoeken. Toen u een week bij M. (…) verbleef, kwam uw vader langs en bracht hij u op de hoogte van de

huiszoekingen bij u thuis. Uw vader hielp u om Iran illegaal te verlaten op 24 of 25 aban 1397 (15 of 16

november 2018). U reisde vervolgens via Turkije waar u 8 tot 9 maanden verbleef. U reisde vervolgens

over land naar België waar u op 05.06.2019 aankwam. U diende een verzoek om internationale

bescherming in op 07.06.2019. In België bezoekt u de Iraanse kerk in Brussel en u neemt eveneens

deel aan de Bijbelstudie die plaatsvindt in Luik. U bent op facebook actief onder de naam P. (…) RD. Dit

is een openbaar profiel waarop u sinds december 2019 regelmatig christelijke boodschappen plaatst. U

vreest bij een terugkeer niet alleen problemen ten gevolge van uw religieuze activiteiten in Iran en

België, maar ook ten gevolge van uw illegaal vertrek en uw verzoek om bescherming in België.

U bent in het bezit van uw originele identiteitskaart.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u verder de volgende documenten neer:

een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje), uw origineel Belgisch rijbewijs, een verklaring van de

Iraanse kerk van Brussel waaruit uw religieuze activiteiten in België blijken en verschillende foto’s die op

uw facebookprofiel staan waaruit eveneens uw religieuze activiteiten in België blijken.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

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

kan worden toegekend.

Er dient vastgesteld te worden dat u niet kon overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn

bekeerd tot het christendom en dit omwille van onderstaande redenen. Vooreerst staan uw verklaringen

omtrent de periode voorafgaand aan uw kennismaking met het christendom bol van de vaagheden en

tegenstrijdigheden. Zo stelt u dat u stopte u met bidden, het deelnemen aan de ramadan en het

bezoeken van de moskee op de leeftijd van 15 à 16 jaar (Notities persoonlijk onderhoud d.d. 02.07.2020

(CGVS 1), p. 8-9). Al dient hier aangestipt te worden dat u dit ‘denkt’. U kan bovendien niet herinneren

dat u voordien enige religieuze activiteiten hebt uitgevoerd maar ook dit ‘denkt’ u. Gevraagd of u na de

leeftijd van 15 à 16 jaar nog religieus actief was, stelt u opnieuw dat u ‘denkt’ van niet (CGVS 1, p. 9).

Tijdens uw tweede onderhoud kan u zich niet herinneren of voor u de leeftijd van 15 jaar bad (Notities

persoonlijk onderhoud d.d. 28.08.2020 (CGVS 2), p. 6). Gevraagd of u deelnam aan de ramadan, stelt u

opnieuw dat u zich dit niet goed kan herinneren maar u ‘denkt’ dat u dit 1 of 2 keer deed (CGVS 1, p. 9).

Tijdens uw tweede gehoor stelt u dat u niet weet hoe vaak u hebt meegedaan aan de ramadan omdat

dit al lang geleden is (CGVS 2, p. 5) om nadien aan te geven dat u ‘gelooft’ 1 of 2 keer deelgenomen te

hebben aan de ramadan (CGVS 2, p. 6). Dat u in die mate vaagheden en onzekerheden poneert komt

ongeloofwaardig over, zeker van iemand die op latere leeftijd intens bezig is met religie. Er kan op zijn

minst van u verwacht worden dat u gedetailleerd kan vertellen over uw eerdere ervaringen met de islam
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omdat deze de aanleiding vormen om later de stap te zetten naar het christendom, zo stelt u dat u o.a.

moeilijkheden kende met de verplichtingen om te bidden en te vasten (CGVS 2, p. 8). Dat uw

vaagheden ongeloofwaardig overkomen, wordt versterkt door het feit dat u op andere momenten tijdens

uw persoonlijke onderhouden er wel in slaagt om gedetailleerd te vertellen over bepaalde

gebeurtenissen. Zo slaagt u er zelfs in om concrete uren aan te duiden wanneer bepaalde feiten

plaatsvonden (CGVS 1, p. 13, 18 en 19 en CGVS 2, p. 16). Gevraagd waarom u uw religieuze

activiteiten stopte, stelt u dat u op oudere leeftijd tot het besef kwam dat de islam gebruikt werd om het

volk te onderdrukken (CGVS 2, p. 7). U vult daarbij verder aan dat u tot dit besef kwam op de leeftijd

van 24 jaar (CGVS 2, p. 7), wat geenszins een verklaring kan bieden waarom u op de leeftijd van 15 à

16 jaar stopte met uw religieuze praktijken. Hiermee geconfronteerd wijzigt u uw verklaring en zegt u dat

u op de leeftijd van 15 à 16 jaar nog geen afkeer had ontwikkeld voor de islam (CGVS 2, p. 7-8). U vult

ook aan dat u de religieuze praktijken enkel uitoefende uit verplichting (CGVS 2, p. 7-8). Over de

verplichting om thuis religieus actief te zijn, stelt u tijdens uw eerste gehoor dat u dit deed omdat u dit op

school werd gevraagd (CGVS 1, p. 9). Tijdens uw tweede gehoor meent u echter dat u dit thuis

voornamelijk deed om uw religieuze moeder tevreden te houden (CGVS 2, p. 5). Later tijdens uw

tweede gehoor stelt u echter opnieuw dat u dit vooral op school werd gevraagd (CGVS 2, p. 8).

Geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen, geeft u de weinig afdoende verklaring dat zowel uw

moeder als de school verantwoordelijk waren voor de verplichting (CGVS 2, p. 8). Het louter wijzigen

van uw verklaringen volstaat niet om het vastgestelde verschil te verklaren, te meer u bij uw eerste

onderhoud aangaf dat uw moeder een ‘beetje religieus’ was (CGVS 1, p. 9 en p. 16), terwijl u bij uw

tweede onderhoud stelde dat uw moeder heem gelovig was (CGVS 2, p. 5).Verder gaf u aan dat uw

vader niet religieus praktiseerde (CGVS 1, p. 10). Gevraagd naar de reden hierachter stelt u dat u dit

niet weet. U vult daarbij aan dat hij vertelde dat hij niet gelooft en de islam niet leuk vindt (CGVS 1, p.

10). U kan echter niet aanduiden wanneer hij dit vertelde, u kan hierbij zelfs niet aanduiden hoe oud u

ongeveer was (CGVS 1, p. 10). Dat uw vader tegen u - iemand die worstelt met de islam en zich later

bekeert tot het christendom – vertelt dat hij de islam niet leuk vindt, moet toch een zekere indruk

nagelaten hebben. Dat u dergelijke gebeurtenis niet in de tijd kan plaatsen, is op zijn minst opmerkelijk

te noemen. Tijdens uw tweede onderhoud kan u bovendien plots wel aangeven wat de precieze reden

was voor uw vader zijn afkeer voor de islam (CGVS 2, p. 5-6). Nochtans hebt u na uw eerste onderhoud

hierover met uw vader niet gesproken (CGVS 2, p. 6). Gevraagd naar de reden waarom u tijdens uw

tweede onderhoud wel de precieze reden kent, geeft u de weinig geloofwaardige uitleg dat u dit zich de

vorige keer niet kon herinneren en dat dit plots in u opkwam (CGVS 2, p. 6). Dit kan in alle redelijkheid

niet aanvaard worden om het verschil te verklaren. U gaf immers aan dat u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud de reden niet kende, dit is fundamenteel iets anders dan u iets niet te herinneren. Bovendien

kan u ook tijdens uw tweede onderhoud initieel niet aangeven wanneer uw vader dit zei (CGVS 2, p. 6).

Zoals hierboven aangegeven is dit op zijn minst opmerkelijk te noemen. U kan enkel aangeven dat dit

na de leeftijd van 15 à 16 jaar was. Het is ook opvallend dat u bij het tweede persoonlijk onderhoud

erkent dat u zich als een religieus iemand zou omschrijven toen u jong was (CGVS 2, p. 4), terwijl u bij

uw eerste onderhoud net te kennen gaf dat u geen religieus persoon was toen u jong was (CGVS 1, p.

8).

Wat betreft uw kennismaking met het christendom en uw latere christelijke activiteiten in Iran poneert u

eveneens tal van vaagheden en tegenstrijdigheden. Zo stelt u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud

dat u de gesprekken met J. (…) over het christendom begon een jaar of een jaar en enkele maanden

nadat u ‘naaste vrienden’ met hem werd, i.e. 1393 à 1394 (2014-2016) (CGVS 1, p. 11). Tijdens uw

tweede onderhoud stelt u echter dat u goed met hem bevriend raakte en dat u toen al met hem over het

christendom sprak, i.e. 1392 (2013-2014) (CGVS 2, p. 9-10). Verder kan u niet zeggen hoe vaak u met

hem over het christendom sprak (CGVS 1, p. 11 en CGVS 2, p. 10). Wanneer u specifieker gevraagd

wordt hoe vaak dit per week of per maand plaatsvond, moet u eveneens het antwoord schuldig blijven

(CGVS 1, p. 11-12 en CGVS 2, p. 10). U kan bovendien initieel niet aanduiden tot wanneer u de

gesprekken met J. (…) had (CGVS 2, p. 10). Daarnaast is het opmerkelijk dat J. (…) u pas eind 1396

(begin 2018) vraagt om toe te treden tot een huiskerk omdat hij had gezien dat u interesse had voor het

christendom (CGVS 2, p. 11). U sprak met hem al verschillende jaren over het christendom, zij het

volgens uw tegenstrijdige verklaringen sinds 1392 (2013-2014) of van 1393 à 1394 (2014-2016) (CGVS

1, p. 11 en CGVS 2, p. 9-10). U vroeg hem ook verschillende zaken over het christendom (CGVS 2, p.

11) en u meent dat hij hierdoor wist dat u geïnteresseerd was (CGVS 2, p. 13). Hierop gelet is het des te

opmerkelijker dat hij u – wanneer hij naar Ahvaz terugkeert om zijn ouders te bezoeken – dan pas

vraagt om tot de huiskerk toe te treden (CGVS 2, p. 11). Gevraagd waarom er zo lang gewacht werd om

tot een huiskerk toe te treden, moet u het antwoord schuldig blijven en kan u enkel gissen (CGVS 2, p.

14). U weet bovendien niet of J. (…) zelf ooit lid is geweest van een huiskerk (CGVS 2, p. 13). U zocht

zelf ook zaken op over het christendom. Zo bekeek u een film over het leven van Jezus (CGVS 1, p. 11

en CGVS 2, p. 11-12). U weet echter niet meer wanneer u deze film bekeek, u slaagt er zelfs niet in om
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het jaar aan te duiden (CGVS 2, p. 11). Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen aangezien u erg

onder de indruk was van deze film (CGVS 2, p. 12). U geeft hierbij ook een voorbeeld uit de film dat

indruk op u maakte, i.e. Jezus die een vrouw redt van steniging maar slaagt er niet in om aan te duiden

in welk deel van de Bijbel dit verhaal voorkomt (CGVS 2, p. 12). Wat betreft de andere christelijke zaken

die u op internet opzocht, slaagt u er wederom niet in om aan te duiden wanneer u dit deed of hoe vaak

u dit deed (CGVS 2, p. 12-13). Bovendien geeft u de weinig geloofwaardige stelling dat u niet meer weet

of u tegen J. (…) hebt verteld dat u zelf zaken opzocht (CGVS 2, p. 13). Er kan op zijn minst verwacht

worden dat u in staat bent om aan te duiden of u al dan niet tegen de persoon waarmee u het

christendom besprak, zei dat u zelf zaken had opgezocht. Dat uw verklaringen allerminst geloofwaardig

zijn, blijkt ook uit het feit dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde dat u door J. (…)

overtuigd werd om u te bekeren en dat u nadien pas deelnam aan activiteiten (Vragenlijst CGVS

ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Op het CGVS stelt u echter dat u zich pas bekeerde 4 maanden nadat

u uw activiteiten bij de huiskerk begon (CGVS 2, p. 13). Geconfronteerd met uw tegenstrijdige

verklaringen, blijft u er bij dat u zich pas bekeerde nadat u toetrad tot de huiskerk en dat er mogelijks

een misverstand is ontstaan (CGVS 2, p. 14). Dergelijke repliek kan niet weerhouden worden gelet op

het feit dat uw verklaring bij de DVZ in het Farsi werd voorgelezen en dat u akkoord ging met de

vermelde inhoud. Voor het CGVS maakte u trouwens twee opmerkingen over uw verklaringen bij de

DVZ maar vermeldde u niets over mogelijke fouten bij de datum van uw bekering (CGVS 1, p. 3). Verder

verklaarde u vanuit het busstation, nadat u had gezien hoe de ordediensten priester R. (…) en M. (…)

hadden aangehouden, eerst naar M. (…) had gebeld en vervolgens naar uw broer (CGVS 1, p. 17-18),

terwijl u bij een tweede onderhoud aangaf eerst uw broer te bellen om te zeggen dat u naar M. (…) ging

en dat u nadien pas M. (…) belde (CGVS 2, p. 16).

Ook bij uw vluchtrelaas en de mogelijke problemen die u kende in Iran vervalt u in vaagheden en legt u

tegenstrijdige verklaringen af. Zo weet u niet hoeveel agenten er aanwezig waren bij de inval in de

huiskerk (CGVS 1, p. 15). U slaagt er zelfs niet in om dit bij benadering aan te duiden (CGVS 1, p. 15).

U slaagt er eveneens niet in om – zelfs niet bij benadering - aan te duiden hoe ver u van de feiten stond

toen de leden van de huiskerk werden gearresteerd (CGVS 1, p. 15). Dat u dergelijke essentiële

elementen van uw relaas niet meer kan herinneren, is compleet ongeloofwaardig (CGVS 1, p. 15). Wat

betreft de eerste huiszoeking die in uw ouderlijk huis plaatsvond, stelt u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat ze ’s avonds om 6u langskwamen terwijl u tijdens uw tweede onderhoud stelt dat dit om

6u ’s morgens plaatsvond (CGVS 1, p. 18 en CGVS 2, p. 16). Bovendien hebt u voor de DVZ geen

gewag gemaakt van een 2e huiszoeking. U spreekt daar enkel over een huiszoeking op 04.08.1397

(26.10.2018) (Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Gevraagd waarom u dit niet verteld

hebt, geeft u de weinig afdoende uitleg dat u dit niet gevraagd werd (CGVS 1, p. 20). Van een verzoeker

mag evenwel ten allen tijde de volle medewerking en volledige en waarheidsgetrouwe verklaringen

verwacht worden. Bovendien maakte u voor het CGVS – toen het verslag van de DVZ werd besproken -

ook hierover geen opmerking (CGVS 1, p. 3). Ook de vaststelling dat u zich na uw vertrek uit Iran niet

meer geïnformeerd heeft over een eventueel vervolg van uw problemen is nefast voor uw

geloofwaardigheid (CGVS 2, p. 3).

Het geheel aan voorgaande vaststellingen noopt ertoe geen geloof te kunnen hechten aan uw beweerde

bekering in Iran en de daaraan gekoppelde vluchtmotieven.

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

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

engagement na aankomst in Europa. Aangezien uw bekering in Iran niet geloofwaardig is, kan er

immers aan uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht

worden. Dit doet dan ook sterk vermoeden dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan

vanuit een oprechte overtuiging in België naar de kerk gaat om op deze basis de vluchtelingenstatus te

kunnen verwerven. In dit verband doet het bovendien verbazen dat – ondanks dat u sinds 1392 (2013 à

2014) reeds interesse toonde in het christendom, ondanks dat u 4 maanden na uw toetreding tot de

huiskerk u reeds bekeerde tot het christendom, i.e. midden 2018 en ondanks dat u sinds 15 of 16

november 2018 Iran hebt verlaten – u nog steeds niet gedoopt bent (CGVS 1, p. 15 en CGVS 2, p. 18).

U verblijft reeds bijna 2 jaren in Europa – waarvan meer dan een jaar in België - alwaar u de

mogelijkheid heeft om vrij uw geloof te kiezen. Volgens de informatie beschikbaar op het

Commissariaat-generaal is het doopsel in het christendom een bijzonder belangrijk initiatieritueel en een

door Jezus ingesteld sacrament waardoor de gedoopte in de "kerk van God" wordt opgenomen. Dat u

nog niet gedoopt bent, getuigt geenszins van een diepgaande interesse voor dit geloof en doet aldus

bijkomend vragen betreffende de oprechtheid van uw geloofsbeleving rijzen.

Gelet op bovenstaande conclusies kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u

daadwerkelijk het christelijke geloof aanhangt. Bijgevolg kan er ook niet aanvaard worden dat u op basis

van uw geloofskeuze vervolging dient te vrezen bij terugkeer naar Iran.
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Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op post, kan worden opgemerkt dat

het eerste dergelijke bericht pas dateert van december 2019 en dat er, gelet op het hierboven

geschetste opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom,

verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop

dat deze facebookberichten 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 die bij

terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.

Wat betreft de vrees die u aanhaalt dat u en uw familie beschuldigd zullen worden omdat u illegaal het

land hebt verlaten, dient aangestipt te worden dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier dat in de praktijk personen die illegaal

het land verlaten hebben en terugkeren enkel een boete ontvangen. Dit is het geval wanneer men niet

gezocht wordt door de autoriteiten. Zoals hierboven werd uiteengezet kan er geen geloof gehecht

worden aan uw vluchtrelaas waarbij u problemen met de autoriteiten beweerde te hebben. Dat u een

mogelijke boete zal ontvangen bij een terugkeer naar Iran is onvoldoende ernstig om te spreken van

een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U geeft ook aan dat uw situatie zou verergeren indien de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden

komen van het feit dat u in België asiel zou hebben gevraagd. Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt echter dat

Iran weinig aandacht besteedt aan afgewezen verzoekers om internationale bescherming die terugkeren

naar Iran.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit staat niet ter discussie. Uw rijbewijs

uit België is op zich niet relevant voor de beoordeling van uw vrees in geval van een terugkeer naar uw

land van herkomst. Uit de verklaring van de Iraanse kerk en de foto’s die op uw facebookprofiel staan

waaruit uw religieuze activiteiten in België blijken, komt niet naar voor dat deze activiteiten ingegeven

zijn door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Deze kunnen

eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om deze

te kunnen aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming.

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. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de:

“Appreciatiefout en schending van:

- het artikel 3 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens;

- de artikelen 48/3 tot 48/7, en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen;

- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de

bestuurshandelingen;

- het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en

schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen,

men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie serieus en zorgvuldig

werkt”.

Verzoeker vangt zijn betoog aan met een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de aangevoerde

bepalingen en beginselen.

Vervolgens voert hij aan dat de kernelementen van zijn nood aan internationale bescherming niet of niet

genoeg werden geanalyseerd. Volgens hem gaat verweerder voorbij aan essentiële elementen.

Verzoeker wijst erop dat er niet kan worden betwist dat christenen in Iran worden vervolgd. Vervolgens

wijst verzoeker op en citeert hij uit algemene informatie omtrent de situatie voor personen die het
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christelijke geloof aanhangen of die als christenen worden beschouwd in Iran. “De asieldossiers van

Christenen, en zelfs van mensen die beweren christen te zijn, moeten dus met een verhoogde

zorgvuldigheid worden behandeld aangezien een objectieve risico bestaat tot vervolging bij geval van

terugkeer.

Er is een doordringend antiwesters discours in Iran :

(…)

De autoriteiten beschouwen alles uit het Westen als een bedreiging.

Het feit dat men Iran is ontvlucht om naar België te komen, a fortiori om asiel aan te vragen, kan al een

indicatie zijn voor verraad en vervolgens, een reden om verzoeker te vervolgen. Zijn religieus

engagement in België is bevestigd en bekend (openbaar op facebook); hoe oprecht hij uiteindelijk ook is

heeft geen belang : hij zal hiervoor worden vervolgd.

Verzoekers’ aanvraag werd niet op een zorgvuldige manier behandeld.

Inderdaad, het dossier werd alleen “a charge” onderzocht en het CGVS verwijst in zijn beslissingen naar

vaagheden en naar tegenstrijdigheden (die hieronder een per een aangevochten zullen worden) die

enkel betrekking hebben met de secundaire feiten die de algemene geloofwaardigheid van verzoeker

zouden ondermijnen maar nergens wordt er naar de redenen van verzoekers bekering verwezen, naar

zijn kennis van de christelijke religie, naar de geestelijke reis die hij heeft ondernomen om christen te

worden, naar de diepe overtuiging van zijn bekering, die wel geloofwaardig zijn.

Het CGVS wijst op secundaire elementen van verzoekers asielaanvraag om daaruit af te leiden dat het

niet gelooft in de oprechte bekering van verzoeker. Dit is niet de juiste aanpak.

Het CGVS had zich eerst moeten informeren naar de bekering van verzoeker, naar de weg die hij heeft

afgelegd tot deze bekering, naar zijn kennis en verwachtingen van de christelijke religie, naar zijn

godsdienstige overtuigingen, naar zijn religieuze dagelijkse praktijken en hoe de religie zich in zijn

dagelijks leven uitdrukt om uiteindelijk te kunnen vaststellen of deze al dan niet overtuigd is door de

bekering van verzoeker. Dit werd niet gedaan. Er werd nergens in de bestreden beslissing naar de

diepgaande overtuigingen van verzoeker verwezen, in tegendeel, deze wordt weggeveegd door

elementen die daarmee niets te maken hebben.

De tweede en derde bladzijde van de beslissing van verzoeker zijn slechts een aaneenschakeling van

"vaagheden"(de hieronder worden betwist) maar die losstaan van de vraag of verzoeker nu wel of niet

christen is en of hij al dan niet om die reden zou worden vervolgd.

Indien het CGVS had gewezen op een gebrek aan kennis van de christelijke godsdienst, overbodige

opmerkingen over de redenen voor de bekering van verzoekster, een flagrant gebrek aan belangstelling

voor de christelijke godsdienst (de doop wordt hieronder besproken), dan had het kunnen concluderen

dat het duidelijk niet overtuigd was van de bekering van verzoeker, maar de argumenten die in de

bestreden beslissing worden aangevoerd laten deze conclusie niet toe, aangezien zij vreemd zijn aan

de vraag of verzoekster al dan niet christelijk is.

Des te meer, zelfs indien de elementen benadrukt door het CGVS er toe zouden kunnen leiden om van

verzoekers diepgaande bekering te kunnen twijfelen, quod non in casu, had het CGVS een analyse

moeten voeren van de objectieve elementen die verzoekers’ profiel vormen en die niet betwist worden :

- Hij heeft een logisch geestelijk pad tussen zijn praktijk van de islam, zijn afstand tot deze religie, zijn

ontdekking van het christendom en zijn bekering;

- hij heeft een uitstekende kennis van het christendom;

- hij gaat regelmatig naar de kerk;

- hij studeert de bijbel;

- hij volgt een voorbereiding voor zijn doop;

- hij is op een publieke manier christelijk op zijn sociale netwerken en drukt zijn overtuigingen uit;

Zelfs indien deze bekerering niet diepgaand is (quod non) en voor opportunistische redenen zou zijn

begaan (quod non), had verwerende partij een analyse moeten voeren van de risico’s die verzoeker

loopt in Iran als een beweerde Christenen, wat niet in wordt gedaan. Er blijkt uit de algemene informatie

dat de Iraanse autoriteiten eigenlijk weinig belang aan bekering op zich hechten, maar wel naar het

verraden voor “het Westen”.

Hoewel sommige elementen van zijn verhaal misschien vaag zijn en vervolgens, als niet geloofwaardig

zijn bevonden, blijft het een feit dat de hele situatie van verzoeker - en het bewijsmateriaal – moeten

worden geanalyseerd om zijn behoefte aan bescherming te kunnen beoordelen:

(…)

Vervolgens, in gevallen waarin twijfel bestaat over de realiteit van bepaalde feiten of over de

oprechtheid van verzoeker, neemt de uitdrukking van die twijfel niet weg dat men zich moet

ondervragen over het bestaan van een vrees voor vervolging, die ondanks die twijfel voldoende kan

worden aangetoond aan de hand van de elementen van de zaak die als vastgesteld worden

beschouwd.
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Zelfs als bepaalde "grijze zones" aan het einde van dit beroep zouden blijven bestaan, wat verklaard

wordt door de lange periode die is verstreken sinds een aantal van de feiten, zou de status van

vluchteling moeten worden toegekend in het licht van de hierboven vermelde factoren of moet er ten

minste worden vastgesteld dat de analyse die verwerende partij gevoerd heeft niet adequaat is.

Ten slotte mist de verwerende partij volledig haar analyse door enerzijds de bekering van verzoeker aan

te vechten op basis van elementen die vreemd zijn aan religie en geloof en anderzijds geen analyse te

geven van de risico's die hij als vermeend christen loopt.”

Vervolgens voert verzoeker aan:

“Verzoeker merkt op dat het CGVS zijn dossier alleen “a charge” heeft geanalyseerd, waarbij het de

aandacht heeft gevestigd op de kleinste vage verklaringen of kleine tegenstrijdigheden, zonder rekening

te houden met het verstrijken van de tijd voor bepaalde feiten en het relatieve belang van enkele van

deze feiten.

Voor anderen noteert de verzoeker slecht vertaalde uitspraken en het gebruik van de uitdrukking "ik

denk" door de tolk, die niet weergeeft wat hij heeft gezegd of wou zeggen en wat duidelijk een indruk

geeft van nonchalance en desinteresse van verzoeker tijdens de hele hoorzitting, wat echt niet het geval

was.

Verzoeker wil benadrukken dat hij een verlegen en niet sterke persoonlijkheid heeft, wat in zijn

mondelinge uitdrukking tot uiting komt door het gebruik in het Farsi van de woorden "Ik denk" hoewel hij

de informatie weet en wiste. Het is een taaltikje om de woorden “denken” te gebruiken voor verzoeker.

De tolk die tijdens het overleg met zijn raadsman voor een afspraak kwam, gaf aan dat de

gereserveerde en in zichzelf gekeerde persoonlijkheid van verzoeker in zijn opmerkingen naar voren

kwam en dat hij daarom vaak voorzichtige en gereserveerde termen gebruikte (ik denk; ik geloof; ik stel

me voor; misschien; over; etc.).

Zelfs voor de simpelste vragen worden de woorden “ik weet” gebruikt gedurende het eerste gehoor

alhoewel men niet kan twijfel dat verzoeker de informatie wel wist :

(…)

Gedurende het tweede gehoor worden de uitspraak “ik denk” niet meer gebruikt maar wel “zo ver ik me

kan herinneren” :

(…)

(Hier is het duidelijk : verzoeker antwoord positief op de vraag maar de woorden “voor zover ik mij kan

herinneren” laten de verklaring wankelen)

(…)

(Hetzelfde geldt hier)

Verzoeker benadrukt ook dat de tolk Engels sprak gedurende het gehoor en dat de OP alles in

Nederlands moest schrijven, er zouden ook taalnuances zou kunnen worden verloren zijn.

Verzoeker vraagt bijgevolg aan Uw Raad om clementie en begrip.”

Waar hem vaagheden worden verweten inzake de periode voorafgaand aan zijn kennismaking met het

christendom, voert verzoeker aan:

“Verzoeker benadrukt dat het CGVS het hier heeft over een periode van meer dan twintig jaar geleden,

wanneer verzoeker nog minderjarig was. Dat hij zich alle details van deze periode kan herinneren is

normaal.

Het CGVS maakt een te strenge lezing van verzoekers verklaringen over deze periode terwijl wat

fundamenteel belangrijk is is de loop en de evolutie van verzoeker in zijn geloven te kennen.

Over verzoekers’ religieuze praktijken rond 15-16 jaar zijn de verklaringen van verzoeker duidelijk : rond

15-16 jaar deed verzoeker mee aan religieuze praktijken, hij bad wanneer het moest en heeft 1 a 2

keren gevast. Hij had geen interesse in de religie maar deed het omdat het moest.

Dat hij nu op de leeftijd van 14, 15, 16 of 17 jaar gestopt is met bieden of dat hij 1, 3 of 3 keer aan

ramadan heeft gedaan is fundamenteel niet belangrijk : verzoeker is gestopt op het moment dat hij

daarvoor niet meer onder druk stond, van zijn moeder en van de school. Het zijn misschien relatieve

“vaagheden” maar zeker geen tegenstrijdigheden en het belangrijkste is de context in de welke

verzoeker is opgegroeid te begrijpen en dit heeft hij duidelijk kunnen weergeven :

(…)

Verzoeker is opgegroeid als een moslim. Hij was verplicht om aan religieuze praktijken mee te doen,

zeker rond de leeftijd van 15-16 jaar omdat het op deze leeftijd dat het belangrijk wordt voor de

maatschappij (moeder en school) om aan religieuze praktijken serieus te beginnen.

Na zijn 15-16 jaren, deed hij niet meer mee aan religieuze praktijken. Hij had toch, op dat moment, geen

afkeer ontwikkeld voor de islam, wat pas later gebeurde, gedurende zijn studies.

Waar het CGVS naar tegenstrijdigheden verwijst moet er worden vastgesteld dat, omgekeerd, men te

maken heeft met een redelijke, verstandige en coherente parcours van verzoeker : hij moest aan
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religieuze praktijken meedoen tot de leeftijd van 15-16 jaar maar heeft nooit echt geen interesse in

religie gehad; na zijn 15-16jaar heeft hij afstand genomen met religie en rond 24 jaar, toen hij opgeleid

en meer open-minded was, begon hij een afkeer te ontwikkelen tegen de islam. Dit is een normale

parcours : men kan niet van een tiener verwachten dat van de ene op de andere dag volledig verandert

en een anti-islamitische oorlog gaat beginnen. Verzoekers’ evolutie en verschillende fases zijn coherent

en door hem goed uiteengezet :

(…)

Verwerende partij verwijst naar tegenstrijdige verklaringen omtrent de moeder van verzoeker. Hier ook

is de lezing van verwerende partij manifest onredelijk, verzoeker heeft duidelijk gemaakt dat zijn moeder

een religieus en praktiserende persoon was :

(…)

Hij heeft niet gezegd dat zijn moeder niet praktiserend was, en dan wel, of omgekeerd. Er is geen

sprake van tegenstrijdigheden.

Voor wat betreft de religie en de houding van zijn vader heeft verzoeker ook coherente verklaringen

afgelegd :

(…)

De partiale en bevooroordeelde lezing van verzoekers verklaringen door verwerende partij is flagrant

wanneer zij van mening is dat verzoeker zichzelf tegenspreekt door op de eerste hoorzitting te zeggen

dat hij niet gelovig was en op de tweede hoorzitting te zeggen dat hij dat wel was. Dit is duidelijk niet wat

er uit de notities van de hoorzittingen naar voren komt en verwerende partij maakt snelkoppelingen,

terwijl de antwoorden van verzoeker vol nuances zitten.

Op zijn eerste gehoor heeft verzoeker geantwoord op de vraag over de islamitisch geloof in zijn

dagelijks leven en benadrukt dat het hem niet interesseerde, dat hij bad en vastte omdat het verplicht

was :

(…)

Op zijn tweede gehoor heeft verzoeker geantwoord op een andere vraag en heeft uitgelegd dat hij altijd

in een god heeft geloofd :

(…)

Verzoeker vertelde telkens hetzelfde : hij werd opgegroeid in de islam en moest deelnemen aan

praktijken maar hij voelde zich niet als moslim diep van binnen. De verklaringen van verzoeker zijn

duidelijk en verwerende partij probeert tegenstrijdigheden te vinden alhoewel er geen zijn.

Het tijdsverloop wordt door de wederpartij niet in aanmerking genomen, ook al erkent verwerende partij

zelf “dat op andere momenten tijdens uw persoonlijke onderhouden er wel in slaagt om gedetailleerd te

vertellen over bepaalde gebeurtenissen”. Dit is juist het verschil : de vragen die gesteld werden gingen

niet over bepaalde gebeurtenissen maar over een periode, oud van 20 jaar, in de welke verzoeker is

opgegroeid. Het niveau van nauwkeurigheid en precisie dat door de tegenpartij wordt vereist over een

globale periode “voorafgaand aan zijn kennismaking met het christendom”, kan niet vergelijkbaar zijn

met de gebeurtenissen die rechtstreeks tot de vlucht uit het land hebben geleid en waarvoor verzoeker

nauwkeurige verklaringen aflegt.”

Met betrekking tot de aan hem verweten vaagheden inzake zijn kennismaking met het christendom en

zijn christelijke activiteiten, betoogt verzoeker vervolgens:

“Verzoeker benadrukt ten eerste dat zijn geloof in god, zijn kennis van het christendom en al zijn

activiteiten in Iran niet betwist worden door verwerende partij.

Verwerende partij verwijst enkel naar vaagheden over de kennismaking met het christendom en over

enkele activiteiten.

Alle verklaringen van verzoeker omtrent zijn geloof, zijn kennis en zijn andere activiteiten als christen in

Iran zouden moeten leiden tot een erkenning van een nood tot bescherming in het hoofde zijn hoofde en

relativeren de door verwerende partij aangevoerde tegenstrijdigheden, die slechts details zijn, maar

geen betrekking hebben op de fundamentele en relevante elementen het verzoek om bescherming van

verzoeker.

Verzoeker was duidelijk : toen hij begon te werken werd hij bevriend met J. (…), een Armeense christen.

Pas een anderhalf jaar laten begon hij over het christendom met J. (…) te spreken. Er is wat

onduidelijkheid in de vragen : het moment wanneer verzoeker begon te werken, het moment wanneer

verzoeker J. (…) ontmoette, het moment wanneer ze naaste vrienden werden en het moment wanneer

ze over religie begonnen te spreken. Verzoeker legde alles duidelijk uit gedurende het tweede gehoor

en legde de eventuele misverstand uit :

(…)

Over een tegenstrijdigheid die een redelijke twijfel doet ontstaan over de bekering van verzoeker is er

geen sprake.
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Verder wordt er aan verzoeker gevraagd hoe vaak per week of per maand de vrienden het over het

Christendom hadden. Dat verzoeker geen detailleerde antwoord over deze vraag kan geven is normaal

maar hij heeft de context van deze gespreken kunnen geven (toen ze een ijsje gingen eten of samen

iets drinken, enz.). De antwoorden van verzoeker zijn coherent : men heeft te maken met twee collega’s

die dagelijks met elkaar spreken, hoe kan verzoeker een serieuze en correcte antwoord geven over het

aantal keren dat ze het over het christendom hebben gehad ? Verwerende partij wacht het onmogelijk

van verzoeker af.

Daarna wordt er aan verzoeker verweten het feit dat J. (…) pas in 1396 het over de huiskerk heeft en

niet vroeger en waarom verzoeker pas in 1396 wordt ingelicht over een huiskerk. Verzoeker begrijpt de

redenering van verwerende partij niet : had hij vroeger gevraagd om de huiskerk toe te treden had

verwerende partij zeker niet geaarzeld om hem de snelheid van zijn bekering te verwijten.

Verzoeker dringt aan : zijn kennismaking met de christelijke religie en zijn verlangen om er meer over te

weten te komen en er aan deel te nemen is het onderwerp van een lange evolutie die 4 jaren in gedrang

nam. Verzoeker had tot dan toe slechts een godsdienst gekend die naar zijn mening liberticidaal was;

het was normaal voor een opgeleid, redelijk en verstandig persoon om niet direct na enkele gesprekken

met een collega naar de kerk te gaan, maar om te wachten tot hij zich klaar zou voelen. J. (…) had geen

interesse of doel om verzoeker te overtuigen om naar een huiskerk te stappen : J. (…) is geen bekeerde

christen maar een Armeen (dus geboren christen) die geen contact of lid moet zijn van een huiskerk (die

enkel voor Iraanse bekeerde christen zijn georganiseerd). J. (…) was dus geen lid van een huiskerk en

het is dus normaal dat hij daarover niet met verzoeker onmiddellijk sprak.

Ook J. (…), en hier kan de verzoeker zich alleen maar voorstellen wat hij tegen zichzelf heeft gezegd

omdat hij zich niet op zijn plaats kan zetten, moet hebben gevoeld dat de verzoeker op een moment

klaar was, dat hij zijn gedachten had gerijpt en dat hij dus oprecht geïnteresseerd kon zijn in de

huiskerk.

Over verzoekers opzoekingen over het christendom verwijt verwerende partij aan verzoeker niet een

gebrekkige kennis bijvoorbeeld van de inhoud daarvan maar enkel deze opzoekingen niet in de tijd te

kunnen plaatsen. Verzoeker kennismaking gebeurde na het begin van de gesprekken met J. (…) (1392)

en voor het toetreden naar de huiskerk (1396) en het duurde vier jaren. Dat verzoeker geen precieze

datum kan geven van het moment waarop hij een filmpje gekeken heeft of opzoekingen gedaan heeft

gedurende deze periode is begrijpelijk.

Over verzoekers’ “redenen” van bekeringen stelt verwerende partij een tegenstrijdigheid vast omdat

verzoeker bij Dienst Vreemdelingenzaken zou gezegd heeft dat J. (…) hem overtuigde zich te bekeren

en op het CGVS heeft verzoeker verklaard dat hij zich heeft bekeerd nadat hij toetrad tot de huiskerk.

Ook hier is de onredelijkheid, zelfs kwade trouw, van verwerende partij bij het lezen van de verklaringen

evident : Verzoeker werd door J. (…) ingewijd en ingelicht tot het Christendom maar het is nadat hij

deelnam aan de activiteiten van de huiskerk dat hij zich pas bekeerde.

Op het begin van zijn eerste gehoor heeft verzoeker ook duidelijk gemaakt dat J. (…) een reden was

waardoor hij geïntroduceerd werd aan het christendom, hij heeft niet gezegd dat J. (…) hem overtuigde

zich te bekeren :

(…)

De enige tegenstrijdigheid die verzoeker erkent, die als “serieus” kan worden genomen en waarvoor hij

zijn excuses biedt is het feit dat hij zich gedurende de tweede gehoor heeft vergist over de volgorde van

de telefoongespreken : hij heeft eerst M. (…) gebeld, daarna zijn broer. Zelfs deze toegegeven

tegenstrijdigheid is niet van dien aard dat zij de door verzoeker aangevoelde risico’s in twijfel trekt.”

Betreffende de aan hem verweten vaagheden omtrent het incident bij de huiskerk, betoogt verzoeker:

“Verzoekende partij benadrukt dat dit evenement, in totaal, minder dan 1 minuut geduurd heeft : hij

kwam in de buurt van de kerk, zag veel mensen, zag agenten de priester naar buiten nemen, met M.

(…) en hij rende weg. Men moet de scene en verzoeker zich voorstellen in vreselijke angst en stress, hij

kon de scene niet onderzoeken, noch grondig analyseren, hij bleef niet hangen, wat heel normaal is en

verwacht wordt van iemand in dezelfde situatie. Details zoals het aantal aanwezige agenten of de

geschatte afstand waarop hij zich bevond (hij zou achteraf 50 meter zeggen) zijn geen “essentiele

elementen” (dixit) van het relaas van verzoeker en alle andere elementen en details door verzoeker

aangegeven werden niet op andere wijze aangevochten.”

Vervolgens doet verzoeker gelden:

“Verder verwijst verwerende partij naar tegenstrijdigheden in verband met de huiszoekingen die

plaatsvonden : de eerste huiszoeking gebeurde om 6u s’morgens, er is duidelijk een fout gemaakt bij de

vertaling (verzoeker benadrukt dat zijn verklaringen in het Engels werden vertaald en de notities van het

onderhoud in het Nederlands zijn, er bestaat dus risico’s van fouten bij de vertaling). Over het feit dat

verzoeker de tweede huiszoeking niet vermelde bij Dienst Vreemdelingenzaken verwijst men naar het
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feit dat er precies aan verzoeker gevraagd werd om kort en bondig te blijven en dat zijn verklaringen

gedurende de twee gehoren op het CGVS omtrent de huiszoekingen coherent zijn en niet tegenstrijdig.”

Verzoeker concludeert:

“Verzoeker stelt vast dat verwerende partij zich gefocust heeft op details en secundaire elementen van

zijn relaas en daarin tegenstrijdigheden heeft gezocht.

Over verzoekers’ kennis van het christendom en over verzoekers’ activiteiten en participatie bij de

huiskerk, wat de kern vormt van zijn relaas en nood tot internationale bescherming, wordt niets gezegd

en deze elementen worden dus niet betwist.

Het is de geloofwaardigheid van verzoeker in zijn geheel dat moet worden geanalyseerd en een

redelijke en oplettende lezing van verzoekers’ verklaringen leidt tot een vaststelling dat zijn bekering en

zijn evolutie in dit verband geloofwaardig zijn, los van de zogezegde “vaagheden” en

“tegenstrijdigheden” aangestipt door verwerende partij die hierboven werden aangevochten.

Men kan niet betwisten dat :

- Er in Iran een algemene “anti-Westen” politiek is en alles wat van het Westen komt als een bedreiging

wordt behandeld;

- Christenen worden in Iran vervolgd;

- Verzoeker Iran heeft gevlucht om naar Europa te vertrekken;

- Verzoeker in België asiel heeft gevraagd;

- Verzoeker openlijk christelijke boodschappen deelt;

- Verzoeker deelt mee aan religieuze activiteiten in België;

Deze elementen, niet betwist, zijn al genoeg om een gegronde vrees tot vervolging in het hoofde van

verzoeker vast te stellen. Het feit dat men Iran is ontvlucht om naar België te komen, a fortiori om asiel

aan te vragen, kan al een indicatie zijn voor verraad en vervolgens, een reden om verzoeker te

vervolgen. Zijn religieus engagement in België is bevestigd en bekend (openbaar op facebook); hoe

oprecht hij uiteindelijk ook is heeft geen belang : hij zal hiervoor worden vervolgd.

Deze elementen en het risico tot vervolging worden duidelijk versterkt door de bovengenoemde

ontwikkelingen, waarbij wordt aangetoond dat verzoeker zich tot het christendom heeft bekeerd, dat hij

lid was van een kerk, dat de autoriteiten een inval hebben gedaan in die kerk, dat verzoeker in Iran

gezocht wordt en dat hij duidelijk tegen het regime aan de macht was.”

Verzoeker gaat voorts in op zijn religieuze engagement na aankomst in Europa. In dit kader stelt hij:

“Verzoeker heeft hierboven bewezen dat zijn bekering in Iran geloofwaardig was en er moet bijgevolg

worden vastgesteld dat zijn activiteiten in Europa een normaal gevolg daarvan is.

Voor wat betreft het feit dat verzoeker nog niet gedoopt is, wat voor verwerende partij een desinteresse

bewijst van verzoeker voor zijn religie, heeft verzoeker in details uitgelegd waarom het nog niet

gebeurde en dit, tegen zijn wil :

(…)

Verzoeker kwam in België aan in juni 2019. Hij nam daarna contact op met de Iraanse kerk die een

intern reglement heeft en een voorbereiding van vier maanden voorziet voor de doop. De priester van

de Iraanse kerk reisde voor 6 maanden naar de VS en kon dus voor de voorbereidingen van de doop

niet zorgen. Daarna kwam de lockdown et verzoeker kon nu pas opnieuw zijn voorbereiding starten. Het

is dus geen desinteresse van hem en een gedetailleerde en coherente uitleg werd gegeven maar werd

klaarblijkelijk niet door verwerende partij gelezen.

Ook hier lijkt verwerende partij niet op de hoogte te zijn van de voorbereidingen die nodig zijn voor een

dergelijke initiatieritueel : het gaat niet om een eenvoudige aansluiting of registratie bij een organisatie,

de doop wordt voorbereid binnen een parochie, die haar eigen regels en werking heeft, en het is dan

ook normaal dat de aanvrager niet in staat zou zijn geweest om dit te doen zodra hij op het grondgebied

is aangekomen. De pandemie heeft vervolgens alles vertraagd. De redenering van de tegenpartij is niet

adequaat.

Over zijn andere religieuze activiteiten, die fundamenteel belangrijk zijn, wordt er niets gezegd, nog

thans heeft verzoeker uitgebreid uitgelegd hoe hij zijn religie in zijn dagelijks leven beleefd (naar de kerk

gaan, het volgen van bijbelstudies, enz.). Het is duidelijk dat verwerende partij zich alleen richt op de

“negatieve” elementen van zijn dossier en deze dan uitgebreid verwijt zonder een algemene en

onpartijdige analyse te doen van verzoekers’ dossier.

Over zijn facebookprofiel en het feit dat verzoeker pas in 2019 openbare berichten in verband met het

Christendom heeft gepost is het zo dat verzoeker eerder niet omcirkeld werd door mensen die hun

religie op de sociale netwerken uitten. In Iran is het onmogelijk om zoiets te doen. Hij begon te posten

nadat hij andere parochianen had ontmoet, werd vrienden met hen, daarna vrienden op facebook en hij

begon dezelfde posts te delen dan zijn nieuwe vrienden: dit is een normale houding en het werd

helemaal niet op een opportunistische manier gedaan.
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Wat betreft het feit dat er geen bewijs is dat zijn berichten in het vizier van de Iraanse autoriteiten zijn,

kan verzoeker dit bewijs inderdaad niet leveren. Niettemin steunen zij de omschakeling van de

aanvrager, die openbaar is en redelijkerwijs een risico kan inhouden in geval van terugkeer. De

wederpartij moet niet alleen analyseren of de Iraanse autoriteiten op dit moment op de hoogte zijn, maar

ook of er een risico bestaat dat hij terugkeert, wat duidelijk niet is gebeurd, waarbij de wederpartij alleen

aangeeft dat er geen bewijs is dat de Iraanse autoriteiten op dit moment op de hoogte zijn.

Het feit dat verzoeker illegaal het Iraanse grondgebied verlaten heeft en in België asiel heeft gevraagd

verhoogt de risico’s dat hij vervolgd zou worden. Zoals verwerende partij het zelf aangeeft, ontvangen

ten minste de personen die illegaal het land hebben verlaten een boete. Een boete ontvangen is een

persoonlijke sanctie van de administratie en er is dus een risico dat de Administratie naar verzoekers’

historiek gaat kijken : ze kan dan op de hoogte zijn van zijn toetreding in een Iraanse huiskerk, het feit

dat hij gezocht is in Iran, ze kan naar zijn facebookprofiel gaan kijken, vragen wat hij in België gedaan

heeft, enz. Zelfs zou verzoeker zich hebben bekeerd voor opportunistische redenen kan men niet

betwisten dat hij objectief als een christen en verrader beschouwd zou worden door de Iraanse

autoriteiten. Over dit vrees om als beschouwd christen terug te keren is er geen woord in de bestreden

beslissing gezegd.

Zoals verwerende partij het zelfs zegt, lopen gezochte personen grotere risico’s : dit is het geval van

verzoeker.”

Vervolgens wijst verzoeker op de door hem neergelegde documenten en geeft hij aan dat de redenering

van verweerder inzake deze documenten niet kan worden gevolgd. Verzoeker geeft aan dat hij niet om

opportunistische redenen is bekeerd tot het christendom, dat hij talrijke documenten heeft neergelegd

en dat hij zich aldus duidelijk heeft ingespannen om zijn beweringen en verklaringen te staven.

Verzoeker concludeert dat hij nood heeft aan internationale bescherming. Hij toetst zijn situatie en zijn

problemen aan de criteria om te worden erkend als vluchteling en stelt dat hij aan de voorwaarden

dienaangaande voldoet. Verder geeft hij aan dat hij reeds slachtoffer werd van vervolgingen. De

artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet zijn volgens hem aldus van toepassing. Verzoeker

geeft aan dat hij als vluchteling moet worden erkend. Minstens moet hij de subsidiaire

beschermingsstatus genieten. In uiterst ondergeschikte orde, moet de bestreden beslissing worden

vernietigd omdat zijn verklaringen niet op serieuze en zorgvuldige wijze werden onderzocht, en dit in het

bijzonder wat betreft de situatie voor beschouwde of beweerde christenen in Iran en het risico voor zulke

personen om te worden vervolgd.

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

kennen, in ondergeschikte orde om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst

ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift:

“3. Rapport “Violations against Christians in Iran”, January 2020;

4. UK Home Office report dd.

5. Amnesty Report;

6. Special Reporter UNHCR;

7. Canadion Immigration Board report;

8. OSAR report, dd. 7.06.2018;

9. Artikel LeTemps”.

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker legt op 29 oktober 2020 per aangetekend schrijven en door middel van een aanvullende

nota een nieuwe element neer. Het gaat om een attest van de priester van de Iraanse kerk in Brussel,

waarin bevestigd wordt dat verzoeker sedert juni 2019 actief is in de kerk, dat hij deelneemt aan de

studie en dat hij in Brussel vaak de kerk bezoekt. Verzoeker legt uit dat hij er elke week naartoe wilt

gaan maar dat het opvangcentrum de kosten voor het transport niet dekt. Verder wordt er in het attest

aangegeven dat verzoeker kandidaat is voor de volgende doopzitting, die normaal gezien voor het einde

van 2020 plaatsvindt. Tevens wordt hierin gesteld dat verzoeker de doopcursus heeft doorlopen en nog

een interview moet afleggen met de verantwoordelijken. De doop wordt dus niet lichtvaardig opgevat

maar is een echte, oprechte en diepe verbintenis aan het christendom die binnen de Iraanse kerk

nauwkeurig is gestructureerd. Dit bewijst volgens verzoeker dat zijn bekering niet opportunistisch doch

wel reëel is.
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3.2. Verweerder brengt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen ter

kennis van de Raad.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. Verzoeker laat doorheen het verzoekschrift meermaals uitschijnen dat verweerder zijn verzoek niet

op een eerlijke wijze zou hebben behandeld, dat verweerder ter kwader trouw, vooringenomen en

bevooroordeeld was en dat verweerder zijn verzoek enkel in zijn nadeel, op selectieve wijze en met het

oogmerk op een weigering zou hebben onderzocht. Verzoeker laat echter na om deze, nochtans

bijzonder ernstige, aantijgingen terdege te onderbouwen. Hij brengt geen concrete gegevens aan

waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn verzoek om internationale

bescherming niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing

kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn

de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of

negatieve beslissing ten aanzien van de verzoeker om internationale bescherming. Als dusdanig bieden

zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

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

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

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

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

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

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

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft verder tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten

grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen

en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

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

de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

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

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

In tegenstelling met wat verzoeker tracht te laten uitschijnen in het verzoekschrift, behelst de

motiveringsplicht in hoofde van verweerder daarbij geenszins de verplichting om, zo zulks al mogelijk

zou zijn, alle elementen die spelen in het voordeel, dan wel in het nadeel, van de verzoeker om

internationale bescherming in de bestreden beslissing op te nemen.

4.4. Dient in het kader van de aangevoerde schending van de motiveringsplicht vooreerst te worden

vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht noch betwist waar terecht wordt gesteld dat

in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden konden worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd en dat hij kon voldoen aan zijn

verplichtingen.

4.5. In zoverre verzoeker in het verzoekschrift tracht te laten uitschijnen dat zich tijdens zijn persoonlijke

onderhouden vertaalproblemen zouden hebben voorgedaan en/of dat aldaar bepaalde zaken verkeerd

zouden genoteerd zijn doordat de tolk er Engels sprak en de dossierbehandelaar in het Nederlands

noteerde, dient verder te worden opgemerkt dat dit in het geheel niet kan worden gevolgd.

Dient in dit kader immers 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-
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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. Uit de stukken van het dossier blijkt te dezen dat verzoeker een kopie van de

notities van zijn persoonlijke onderhouden bij het CGVS opvroeg en bekwam. Gezien verzoeker omtrent

de inhoud van de notities van deze persoonlijke onderhouden geen enkele opmerking overmaakte aan

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

inhoud van deze notities, kan hij de inhoud hiervan niet aanvechten en kan hij heden niet laten

uitschijnen dat zich aldaar problemen zouden hebben voorgedaan inzake de vertaling of communicatie.

Daarenboven blijkt uit de notities van verzoekers persoonlijke onderhouden dat bij de aanvang van deze

onderhouden werd gevraagd of hij de tolk begreep, hetgeen hij bevestigde. Eveneens werd er

verduidelijkt dat hij eventuele problemen inzake de vertaling of communicatie kon melden, hetgeen hij

naliet te doen. Noch verzoeker, noch diens advocaat formuleerde, wanneer daartoe aan het einde van

de persoonlijke onderhouden de kans werd geboden, verder enige opmerking inzake de vertaling of

communicatie. Bovendien blijkt uit deze notities dat de persoonlijke onderhouden op normale wijze zijn

geschied en kunnen hieruit geen problemen inzake de communicatie of vertaling worden afgeleid.

Bovendien laat verzoeker na om inzake de vermeende problemen inzake de communicatie of vertaling

om deze aan de hand van concrete elementen en argumenten te onderbouwen en ook maar enige

verdere duiding te verschaffen. Hij beperkt zich tot het uiten van een aantal algemene beweringen als

zou hij voor bepaalde zaken slechte vertalingen noteren, als zou het gebruik van de term “ik denk” te

wijten zijn aan de tolk, die niet weergaf wat hij zou hebben gezegd of wilde zeggen en als zouden er

doordat de tolk Engels sprak en de dossierbehandelaar in het Nederlands noteerde taalnuances

verloren kunnen zijn gegaan. Verzoeker laat na om dit in concreto toe te spitsen op zijn verklaringen en

toont niet aan dat, waar of op welke wijze deze foutief zouden zijn genoteerd. Evenmin toont hij concreet

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

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

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

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

kader van artikel 48/4.

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

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

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

aangevoerde argumenten.

4.7. Verzoeker stelt dat hij zijn land van herkomst heeft verlaten en niet kan terugkeren naar dit land

omdat hij zich zou hebben bekeerd tot het christendom en daardoor problemen zou riskeren en een

gegronde vrees voor vervolging zou dienen te koesteren.

Van verzoeker kan, als verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd,

in dit kader verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van

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

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde

verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en,

indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des

te meer wanneer de verzoeker om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om internationale bescherming.

Dat er sedert verzoekers bekering reeds de nodige tijd is verstreken, doet aan het voorgaande

geenszins afbreuk en staat er niet aan in de weg dat van hem mag worden verwacht dat hij over zijn

beweerde bekering en de hieruit voortgesproten problemen en vrees op correcte, coherente, duidelijke

en precieze wijze kan verhalen, zeker voor wat betreft die feiten en gebeurtenissen die cruciaal waren

voor zijn bekering en die de essentie uitmaken van het relaas. De aangehaalde bekering en

gebeurtenissen kunnen, gezien deze een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en van

determinerende invloed waren op zijn verdere leven, redelijkerwijze geacht worden in verzoekers



RvV X - Pagina 14

geheugen te zijn gegrift, zodat hij bij machte zou moeten zijn deze op spontane, doorleefde, coherente,

consistente, gedetailleerde en duidelijke wijze uiteen te zetten.

Ook met zijn betoog omtrent zijn verlegen, gereserveerde en timide persoonlijkheid doet verzoeker aan

het voorgaande geen afbreuk. Er werd bij de aanvang van zijn persoonlijke onderhouden bij het CGVS

immers duidelijk uiteengezet wat er van hem werd verwacht. Eveneens werd er gewezen op de

vertrouwelijkheid van de persoonlijke onderhouden. Bovendien is aan het feit dat verzoeker zich wendt

tot de Belgische autoriteiten teneinde alhier internationale bescherming te bekomen inherent het

vertrouwen verbonden in deze autoriteiten en mocht van hem in dit kader worden verwacht dat hij de

nodige feiten en relevante elementen ter staving van zijn verzoek om internationale bescherming zonder

terughoudendheid aan deze autoriteiten ter kennis zou brengen. Ook van een verlegen, gereserveerd

en timide persoon mag immers worden verwacht dat deze ertoe in staat is om in het kader van zijn

verzoek om internationale bescherming voldoende duidelijke, nauwkeurige en coherente verklaringen af

te leggen met betrekking tot de belangrijke feiten en gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft

meegemaakt, zeker indien deze gebeurtenissen de essentie van het asielrelaas uitmaken en de directe

aanleiding hebben gevormd voor het vertrek uit het land van herkomst. De aangehaalde bekering en

gebeurtenissen kunnen, zoals reeds werd opgemerkt, worden gezien als een manifeste afwijking op de

alledaagsheid en waren van bepalende invloed op verzoekers verdere leven. Bijgevolg kan

redelijkerwijze worden aangenomen dat deze in verzoekers geheugen zouden zijn gegrift en mocht van

verzoeker worden verwacht dat hij hierover op een spontane, doorleefde, coherente, consistente,

precieze, duidelijk en geloofwaardige wijze zou kunnen verhalen.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing omtrent verzoekers voorgehouden

bekering vooreerst met recht gemotiveerd:

“Er dient vastgesteld te worden dat u niet kon overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn

bekeerd tot het christendom en dit omwille van onderstaande redenen. Vooreerst staan uw verklaringen

omtrent de periode voorafgaand aan uw kennismaking met het christendom bol van de vaagheden en

tegenstrijdigheden. Zo stelt u dat u stopte u met bidden, het deelnemen aan de ramadan en het

bezoeken van de moskee op de leeftijd van 15 à 16 jaar (Notities persoonlijk onderhoud d.d. 02.07.2020

(CGVS 1), p. 8-9). Al dient hier aangestipt te worden dat u dit ‘denkt’. U kan bovendien niet herinneren

dat u voordien enige religieuze activiteiten hebt uitgevoerd maar ook dit ‘denkt’ u. Gevraagd of u na de

leeftijd van 15 à 16 jaar nog religieus actief was, stelt u opnieuw dat u ‘denkt’ van niet (CGVS 1, p. 9).

Tijdens uw tweede onderhoud kan u zich niet herinneren of voor u de leeftijd van 15 jaar bad (Notities

persoonlijk onderhoud d.d. 28.08.2020 (CGVS 2), p. 6). Gevraagd of u deelnam aan de ramadan, stelt u

opnieuw dat u zich dit niet goed kan herinneren maar u ‘denkt’ dat u dit 1 of 2 keer deed (CGVS 1, p. 9).

Tijdens uw tweede gehoor stelt u dat u niet weet hoe vaak u hebt meegedaan aan de ramadan omdat

dit al lang geleden is (CGVS 2, p. 5) om nadien aan te geven dat u ‘gelooft’ 1 of 2 keer deelgenomen te

hebben aan de ramadan (CGVS 2, p. 6). Dat u in die mate vaagheden en onzekerheden poneert komt

ongeloofwaardig over, zeker van iemand die op latere leeftijd intens bezig is met religie. Er kan op zijn

minst van u verwacht worden dat u gedetailleerd kan vertellen over uw eerdere ervaringen met de islam

omdat deze de aanleiding vormen om later de stap te zetten naar het christendom, zo stelt u dat u o.a.

moeilijkheden kende met de verplichtingen om te bidden en te vasten (CGVS 2, p. 8). Dat uw

vaagheden ongeloofwaardig overkomen, wordt versterkt door het feit dat u op andere momenten tijdens

uw persoonlijke onderhouden er wel in slaagt om gedetailleerd te vertellen over bepaalde

gebeurtenissen. Zo slaagt u er zelfs in om concrete uren aan te duiden wanneer bepaalde feiten

plaatsvonden (CGVS 1, p. 13, 18 en 19 en CGVS 2, p. 16).”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. In tegenstelling met wat hij

voorhoudt en zoals reeds hoger werd aangegeven, mocht van hem weldegelijk worden verwacht dat hij

ook heden nog bij machte zou zijn om gedetailleerder en duidelijker te verhalen over zijn eerdere

ervaringen met de islam en dat hij daarbij met de nodige zekerheid zou kunnen aangeven of, wanneer,

hoe vaak en tot wanneer hij aan de voormelde religieuze activiteiten moest deelnemen. Volgens

verzoeker zouden deze ervaringen en het verplichte karakter hiervan immers de aanleiding hebben

gevormd voor zijn latere stap naar het christendom. Ook uit verzoekers verklaringen in het

verzoekschrift blijkt echter dat verzoeker hierover geen duidelijkheid kan verschaffen. Zo blijkt uit

hetgeen hij aangeeft in het verzoekschrift dat hij niet weet of hij nu op de leeftijd van 14, 15, 16 of 17

jaar gestopt is met bidden en of hij nu 1, 2 of 3 keer heeft meegedaan aan de ramadan. Verzoeker

tracht deze vaststellingen ten onrechte te minimaliseren en te vergoelijken. Van iemand die beweert zich

in een maatschappij waarin een bekering tot deze religie ingaat tegen de gangbare norm, strafbaar en

maatschappelijk niet aanvaardbaar is te hebben bekeerd tot het christendom en die er voorheen

verplicht zou zijn geweest om deel te nemen aan de gangbare religieuze praktijken, mag weldegelijk
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redelijkerwijze worden verwacht dat deze met de nodige precisie kan aangeven of, wanneer, hoe vaak

en tot wanneer hij aan deze praktijken moest deelnemen.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Gevraagd waarom u uw religieuze activiteiten stopte, stelt u dat u op oudere leeftijd tot het besef kwam

dat de islam gebruikt werd om het volk te onderdrukken (CGVS 2, p. 7). U vult daarbij verder aan dat u

tot dit besef kwam op de leeftijd van 24 jaar (CGVS 2, p. 7), wat geenszins een verklaring kan bieden

waarom u op de leeftijd van 15 à 16 jaar stopte met uw religieuze praktijken. Hiermee geconfronteerd

wijzigt u uw verklaring en zegt u dat u op de leeftijd van 15 à 16 jaar nog geen afkeer had ontwikkeld

voor de islam (CGVS 2, p. 7-8). U vult ook aan dat u de religieuze praktijken enkel uitoefende uit

verplichting (CGVS 2, p. 7-8).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Waar hij heden

aangeeft dat hij op een leeftijd van rond de 15 of 16 jaar stopte met deelnemen aan religieuze

praktijken, daarna afstand nam van religie en rond de leeftijd van 24 jaar een afkeer tegen de islam

begon te ontwikkelen, dient immers te worden opgemerkt dat hij hiermee geenszins een verklaring biedt

voor of afbreuk doet aan zijn voormelde, incoherente verklaringen omtrent de link tussen het besef dat

hij op oudere leeftijd kreeg en het stopzetten van zijn religieuze activiteiten, dat hij jaren voordien

situeerde.

Tevens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Over de verplichting om thuis religieus actief te zijn, stelt u tijdens uw eerste gehoor dat u dit deed

omdat u dit op school werd gevraagd (CGVS 1, p. 9). Tijdens uw tweede gehoor meent u echter dat u

dit thuis voornamelijk deed om uw religieuze moeder tevreden te houden (CGVS 2, p. 5). Later tijdens

uw tweede gehoor stelt u echter opnieuw dat u dit vooral op school werd gevraagd (CGVS 2, p. 8).

Geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen, geeft u de weinig afdoende verklaring dat zowel uw

moeder als de school verantwoordelijk waren voor de verplichting (CGVS 2, p. 8). Het louter wijzigen

van uw verklaringen volstaat niet om het vastgestelde verschil te verklaren, te meer u bij uw eerste

onderhoud aangaf dat uw moeder een ‘beetje religieus’ was (CGVS 1, p. 9 en p. 16), terwijl u bij uw

tweede onderhoud stelde dat uw moeder heem gelovig was (CGVS 2, p. 5).”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. In zoverre hij eenvoudigweg herhaalt en

bevestigt dat hij onder druk stond van zowel zijn school als zijn moeder, dient te worden opgemerkt dat

hij met zijn loutere herhaling en bevestiging van deze verklaring geenszins afbreuk doet aan de

voormelde, inzake deze verklaring gedane vaststellingen. Verder doet verzoeker met zijn selectieve

verwijzing naar een aantal van zijn verklaringen omtrent zijn moeder geen afbreuk aan de vastgestelde

incoherentie tussen deze verklaringen en zijn overige gezegden. Uit de voormelde passages uit de

notities van de persoonlijke onderhouden blijkt dat verzoeker weldegelijk incoherente verklaringen

aflegde over het religieuze profiel van zijn moeder. De ene keer noemde hij haar (slechts) een “beetje

religieus”, terwijl hij haar de andere keer omschreef als “heel gelovig”. Redelijkerwijze kon nochtans

worden verwacht dat hij op eenduidige en eensluidende wijze zou aangeven hoe religieus hij zijn

moeder vond. Bijkomend kan in dit kader overigens worden opgemerkt dat het, zo zowel verzoekers

moeder als haar familie dermate religieus waren dat zij verzoeker verplichtte(n) om deel te nemen aan

de religieuze praktijken, niet kan worden ingezien waarom zij eenvoudigweg zou(den) aanvaarden dat

zijn vader hieraan niet deelnam en hierover en over diens visie op de islam met zijn vader zelfs niet in

discussie ging(en) (administratief dossier, notities van het tweede persoonlijk onderhoud, p.6). Evenmin

is het in dit licht overigens aannemelijk dat zij zouden hebben getolereerd dat verzoeker optrok met een

veelheid aan niet-religieuze vrienden (administratief dossier, notities van het eerste persoonlijk

onderhoud, p.10).

Verder wordt inzake verzoekers vader in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Verder gaf u aan dat uw vader niet religieus praktiseerde (CGVS 1, p. 10). Gevraagd naar de reden

hierachter stelt u dat u dit niet weet. U vult daarbij aan dat hij vertelde dat hij niet gelooft en de islam niet

leuk vindt (CGVS 1, p. 10). U kan echter niet aanduiden wanneer hij dit vertelde, u kan hierbij zelfs niet

aanduiden hoe oud u ongeveer was (CGVS 1, p. 10). Dat uw vader tegen u - iemand die worstelt met de

islam en zich later bekeert tot het christendom – vertelt dat hij de islam niet leuk vindt, moet toch een

zekere indruk nagelaten hebben. Dat u dergelijke gebeurtenis niet in de tijd kan plaatsen, is op zijn

minst opmerkelijk te noemen. Tijdens uw tweede onderhoud kan u bovendien plots wel aangeven wat

de precieze reden was voor uw vader zijn afkeer voor de islam (CGVS 2, p. 5-6). Nochtans hebt u na uw

eerste onderhoud hierover met uw vader niet gesproken (CGVS 2, p. 6). Gevraagd naar de reden

waarom u tijdens uw tweede onderhoud wel de precieze reden kent, geeft u de weinig geloofwaardige

uitleg dat u dit zich de vorige keer niet kon herinneren en dat dit plots in u opkwam (CGVS 2, p. 6). Dit

kan in alle redelijkheid niet aanvaard worden om het verschil te verklaren. U gaf immers aan dat u
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tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud de reden niet kende, dit is fundamenteel iets anders dan u iets

niet te herinneren. Bovendien kan u ook tijdens uw tweede onderhoud initieel niet aangeven wanneer

uw vader dit zei (CGVS 2, p. 6). Zoals hierboven aangegeven is dit op zijn minst opmerkelijk te noemen.

U kan enkel aangeven dat dit na de leeftijd van 15 à 16 jaar was.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Hij beperkt zich immers tot een

louter selectieve en eenvoudige herhaling en bevestiging van een aantal van de verklaringen die hij

inzake het voorgaande aflegde tijdens het twee persoonlijk onderhoud bij het CGVS. Hiermee doet hij

op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, met betrekking tot en op basis van deze verklaringen en

zijn overige gezegden gedane vaststellingen.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Het is ook opvallend dat u bij het tweede persoonlijk onderhoud erkent dat u zich als een religieus

iemand zou omschrijven toen u jong was (CGVS 2, p. 4), terwijl u bij uw eerste onderhoud net te kennen

gaf dat u geen religieus persoon was toen u jong was (CGVS 1, p. 8).”

Verzoeker slaagt er niet in om deze vaststelling te ontkrachten. Ten onrechte tracht hij in dit kader

namelijk te laten uitschijnen dat hij tijdens zijn beide persoonlijke onderhouden hetzelfde zou hebben

verteld. Tijdens het eerste persoonlijk onderhoud gaf hij, zoals blijkt uit de verklaringen die hij zelf citeert,

aan: “Ik was geen religieus persoon. Ik was niet geïnteresseerd in die praktijken zoals het gebed en de

vastten te doen. En als ik ze deed, was ik verplicht om ze te doen”. Tijdens het tweede persoonlijk

onderhoud, verklaarde hij blijkens de in het verzoekschrift aangehaalde verklaringen dat hij zichzelf toen

hij jong was weldegelijk als religieus persoon zou omschrijven en stelde hij: “Ja ik heb wel altijd in god

geloofd dus ja toch wel”. Vervolgens gaf hij weliswaar aan dat hij niet de islamitische god aanhing en

deze religie nooit zelf koos, doch tevens voegde hij toe: “En ik was ook altijd aan het bidden maar dan

zag ik altijd gewoon god. Ik heb nooit getwijfeld aan het bestaan van god en dat hij het universum en

ons allemaal heeft gecreëerd”. Deze verklaringen zijn weldegelijk duidelijk met elkaar in strijd en doen

afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers zelfverklaarde religieuze profiel en activiteiten.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Wat betreft uw kennismaking met het christendom en uw latere christelijke activiteiten in Iran poneert u

eveneens tal van vaagheden en tegenstrijdigheden. Zo stelt u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud

dat u de gesprekken met J. (…) over het christendom begon een jaar of een jaar en enkele maanden

nadat u ‘naaste vrienden’ met hem werd, i.e. 1393 à 1394 (2014-2016) (CGVS 1, p. 11). Tijdens uw

tweede onderhoud stelt u echter dat u goed met hem bevriend raakte en dat u toen al met hem over het

christendom sprak, i.e. 1392 (2013-2014) (CGVS 2, p. 9-10). Verder kan u niet zeggen hoe vaak u met

hem over het christendom sprak (CGVS 1, p. 11 en CGVS 2, p. 10). Wanneer u specifieker gevraagd

wordt hoe vaak dit per week of per maand plaatsvond, moet u eveneens het antwoord schuldig blijven

(CGVS 1, p. 11-12 en CGVS 2, p. 10). U kan bovendien initieel niet aanduiden tot wanneer u de

gesprekken met J. (…) had (CGVS 2, p. 10).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Met de loutere

herhaling en bevestiging van de verklaringen die hij over de aanvang van de gesprekken aflegde tijdens

het tweede persoonlijk onderhoud, doet hij geenszins afbreuk aan de vastgestelde tegenstrijdigheid

tussen deze gezegden en de verklaringen die hij hierover aflegde tijdens zijn eerste persoonlijk

onderhoud. Dat deze tegenstrijdigheid te wijten zou zijn aan de onduidelijkheid van de vraagstelling en

dat het een eenvoudig en tijdens het tweede persoonlijk onderhoud uitgeklaard misverstand zou

betreffen, kan, gelet op de duidelijke bewoordingen van zowel de vraagstelling als verzoekers

antwoorden in de voormelde passages van de notities van de persoonlijke onderhouden verder niet

worden aangenomen. Verder tracht verzoeker ten onrechte te vergoelijken dat hij zelfs niet bij

benadering kon aangeven hoeveel keren en hoe vaak per week of per maand hij dergelijke gesprekken

voerde met J. Gezien het belang van deze persoon voor en de cruciale rol van de gesprekken met deze

persoon in zijn bekeringsproces, mocht van verzoeker weldegelijk worden verwacht dat hij hierover

meer gedegen verklaringen zou afleggen. Voor de vaststelling dat hij ook niet kon aangeven tot

wanneer hij de betreffende gesprekken met J. zou hebben gevoerd, biedt verzoeker voorts niet de

minste uitleg of verklaring.

Verder wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Daarnaast is het opmerkelijk dat J. (…) u pas eind 1396 (begin 2018) vraagt om toe te treden tot een

huiskerk omdat hij had gezien dat u interesse had voor het christendom (CGVS 2, p. 11). U sprak met

hem al verschillende jaren over het christendom, zij het volgens uw tegenstrijdige verklaringen sinds

1392 (2013-2014) of van 1393 à 1394 (2014-2016) (CGVS 1, p. 11 en CGVS 2, p. 9-10). U vroeg hem

ook verschillende zaken over het christendom (CGVS 2, p. 11) en u meent dat hij hierdoor wist dat u

geïnteresseerd was (CGVS 2, p. 13). Hierop gelet is het des te opmerkelijker dat hij u – wanneer hij



RvV X - Pagina 17

naar Ahvaz terugkeert om zijn ouders te bezoeken – dan pas vraagt om tot de huiskerk toe te treden

(CGVS 2, p. 11). Gevraagd waarom er zo lang gewacht werd om tot een huiskerk toe te treden, moet u

het antwoord schuldig blijven en kan u enkel gissen (CGVS 2, p. 14). U weet bovendien niet of J. (…)

zelf ooit lid is geweest van een huiskerk (CGVS 2, p. 13).”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven in een ander daglicht te stellen. Met de uitleg die hij

verstrekt in het verzoekschrift verklaart verzoeker immers niet waarom J., gezien deze verzoeker

uiteindelijk weldegelijk voorstelde om tot een huiskerk toe te treden en aldus duidelijk wel interesse had

om hem in zulke kerk te introduceren, hiermee jarenlang zou hebben gewacht. Verzoekers interesse in

het christendom was daarvoor namelijk reeds geruime tijd duidelijk. Verzoeker legt in het kader en ter

verklaring van het voorgaande daarenboven verklaringen af die met zijn eerdere gezegden manifest in

strijd zijn. Hoewel hij blijkens het voorgaande eerder duidelijk aangaf dat hij niet wist of J. zelf ooit lid

was van een huiskerk, beweert hij heden immers stellig van niet en biedt hij hiervoor zelfs een

verklaring. Hij poneert namelijk dat J. een Armeen en dus geboren christen was die geen contact of lid

moest zijn van een huiskerk, en dit omdat huiskerken enkel voor Iraanse bekeerde christenen worden

georganiseerd.

Voorts wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“U zocht zelf ook zaken op over het christendom. Zo bekeek u een film over het leven van Jezus (CGVS

1, p. 11 en CGVS 2, p. 11-12). U weet echter niet meer wanneer u deze film bekeek, u slaagt er zelfs

niet in om het jaar aan te duiden (CGVS 2, p. 11). Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen aangezien

u erg onder de indruk was van deze film (CGVS 2, p. 12). U geeft hierbij ook een voorbeeld uit de film

dat indruk op u maakte, i.e. Jezus die een vrouw redt van steniging maar slaagt er niet in om aan te

duiden in welk deel van de Bijbel dit verhaal voorkomt (CGVS 2, p. 12). Wat betreft de andere

christelijke zaken die u op internet opzocht, slaagt u er wederom niet in om aan te duiden wanneer u dit

deed of hoe vaak u dit deed (CGVS 2, p. 12-13). Bovendien geeft u de weinig geloofwaardige stelling

dat u niet meer weet of u tegen J. (…) hebt verteld dat u zelf zaken opzocht (CGVS 2, p. 13). Er kan op

zijn minst verwacht worden dat u in staat bent om aan te duiden of u al dan niet tegen de persoon

waarmee u het christendom besprak, zei dat u zelf zaken had opgezocht.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. In tegenstelling met wat hij laat uitschijnen,

was het geenszins onredelijk om van hem te verwachten dat hij zou kunnen aangeven wanneer hij de

voormelde film, waarvan hij erg onder de indruk zou zijn geweest, zou hebben bekeken. Minstens kon

worden verwacht dat hij zou kunnen aangeven gedurende welk jaar dit geschiedde. Dit geldt nog des te

meer nu dit, zoals verzoeker voorhoudt, zou zijn geschied in de periode tussen de aanvang van zijn

gesprekken met J. en zijn toetreding tot een huiskerk. Aan de hand van deze elementen, kon worden

verwacht dat verzoeker het bekijken van de voormelde film zou moeten kunnen situeren in de tijd.

Eveneens mocht in dit kader worden verwacht dat hij zou kunnen aangeven in welk deel van de bijbel

het verhaal voorkomt dat hij zich uit deze film herinnerde. Bovendien was het, in tegenstelling met wat

hij voorhoudt, geenszins onredelijk om te verwachten dat verzoeker minstens bij benadering zou kunnen

aangeven wanneer en hoe vaak hij de andere christelijke zaken gedurende deze periode opzocht op het

internet. De vaststelling dat hij zelfs niet in staat bleek om aan te geven of hij doorheen zijn gesprekken

met deze persoon al dan niet aan J. zou hebben verteld dat hij ook zelf zaken opzocht, laat verzoeker

daarenboven geheel onverlet. Derhalve blijft ook deze vaststelling onverminderd overeind.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Dat uw verklaringen allerminst geloofwaardig zijn, blijkt ook uit het feit dat u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde dat u door J. (…) overtuigd werd om u te bekeren en dat u nadien

pas deelnam aan activiteiten (Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Op het CGVS stelt u

echter dat u zich pas bekeerde 4 maanden nadat u uw activiteiten bij de huiskerk begon (CGVS 2, p.

13). Geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen, blijft u er bij dat u zich pas bekeerde nadat u

toetrad tot de huiskerk en dat er mogelijks een misverstand is ontstaan (CGVS 2, p. 14). Dergelijke

repliek kan niet weerhouden worden gelet op het feit dat uw verklaring bij de DVZ in het Farsi werd

voorgelezen en dat u akkoord ging met de vermelde inhoud. Voor het CGVS maakte u trouwens twee

opmerkingen over uw verklaringen bij de DVZ maar vermeldde u niets over mogelijke fouten bij de

datum van uw bekering (CGVS 1, p. 3).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Zijn voormelde

verklaringen zijn duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en met elkaar in strijd. Bij de DVZ gaf hij aan

dat hij slechts nadat hij door J. werd overtuigd om zich te bekeren deelnam aan activiteiten. Bij het

CGVS gaf hij aan dat hij zich slechts bekeerde enkele maanden nadat hij zijn activiteiten bij een

huiskerk begon. Dat hij het ogenblik waarop hij besloot zich te bekeren de ene keer voor de aanvang

van zijn activiteiten situeerde en de andere keer een aantal maanden nadat hij deze activiteiten aanving,

doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen en zijn relaas.
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Verzoeker legde omtrent de concrete problemen die zouden zijn voortgevloeid uit zijn voorgehouden

bekering en zijn beweerde activiteiten bij een huiskerk daarenboven uitermate vage verklaringen af. In

dit kader, wordt in de bestreden beslissing, zij het dat waar verwezen wordt naar het eerste persoonlijk

onderhoud bij het CGVS in wezen gedoeld wordt op verzoekers verklaringen tijdens het tweede

persoonlijk onderhoud, terecht gesteld:

“Zo weet u niet hoeveel agenten er aanwezig waren bij de inval in de huiskerk (CGVS 1, p. 15). U slaagt

er zelfs niet in om dit bij benadering aan te duiden (CGVS 1, p. 15). U slaagt er eveneens niet in om –

zelfs niet bij benadering - aan te duiden hoe ver u van de feiten stond toen de leden van de huiskerk

werden gearresteerd (CGVS 1, p. 15). Dat u dergelijke essentiële elementen van uw relaas niet meer

kan herinneren, is compleet ongeloofwaardig (CGVS 1, p. 15).”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Net omdat het een dermate

ingrijpende, cruciale en bepalende gebeurtenis was, mocht van verzoeker immers worden verwacht dat

hij, al was het maar bij benadering, zou kunnen aangeven hoeveel agenten er bij deze feiten aanwezig

waren en hoever hij zelf van de feiten stond wanneer de leden van de huiskerk werden gearresteerd.

Dat verzoeker zich dermate essentiële elementen niet meer zou herinneren, is manifest onaannemelijk.

Ook legde verzoeker kennelijk tegenstrijdige verklaringen af omtrent hetgeen er vervolgens gebeurde.

Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Verder verklaarde u vanuit het busstation, nadat u had gezien hoe de ordediensten priester R. (…) en

M. (…) hadden aangehouden, eerst naar M. (…) had gebeld en vervolgens naar uw broer (CGVS 1, p.

17-18), terwijl u bij een tweede onderhoud aangaf eerst uw broer te bellen om te zeggen dat u naar M.

(…) ging en dat u nadien pas M. (…) belde (CGVS 2, p. 16).”

Verzoeker erkent dat zijn verklaringen omtrent het voorgaande met elkaar in strijd waren. Derhalve blijft

deze tegenstrijdigheid onverminderd overeind. Deze doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van

verzoekers vermeende relaas en problemen.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht aangegeven als volgt:

“Wat betreft de eerste huiszoeking die in uw ouderlijk huis plaatsvond, stelt u tijdens uw eerste

persoonlijk onderhoud dat ze ’s avonds om 6u langskwamen terwijl u tijdens uw tweede onderhoud stelt

dat dit om 6u ’s morgens plaatsvond (CGVS 1, p. 18 en CGVS 2, p. 16). Bovendien hebt u voor de DVZ

geen gewag gemaakt van een 2e huiszoeking. U spreekt daar enkel over een huiszoeking op

04.08.1397 (26.10.2018) (Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Gevraagd waarom u dit

niet verteld hebt, geeft u de weinig afdoende uitleg dat u dit niet gevraagd werd (CGVS 1, p. 20). Van

een verzoeker mag evenwel ten allen tijde de volle medewerking en volledige en waarheidsgetrouwe

verklaringen verwacht worden. Bovendien maakte u voor het CGVS – toen het verslag van de DVZ werd

besproken - ook hierover geen opmerking (CGVS 1, p. 3).”

Verzoeker voert blijkens een lezing van het verzoekschrift ter weerlegging van de voormelde motieven

niet één concreet en dienstig argument aan. Waar hij beweert dat er omtrent het ogenblik van de eerste

huiszoeking een vertaalfout zou zijn gemaakt, dient te worden opgemerkt dat zulks, gelet op de reeds

hoger gedane vaststellingen inzake de beweerde, door hem aangevoerde problemen inzake de

vertaling en communicatie, in het geheel niet kan worden aangenomen.

Verder biedt verzoeker met zijn verklaring dat hem bij de DVZ werd gevraagd om kort en bondig te zijn

geenszins een afdoende uitleg voor de voormelde, kennelijke omissie in zijn verklaringen aldaar. Van

een verzoeker om internationale bescherming, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze

alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en

zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds

van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn 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 verzoeker een

dermate essentieel en frappant element als het feit dat er nog een tweede huiszoeking zou hebben

plaatsgevonden hierin niet zou hebben vermeld.

Verzoeker laat de bestreden beslissing voorts geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Ook de vaststelling dat u zich na uw vertrek uit Iran niet meer geïnformeerd heeft over een eventueel

vervolg van uw problemen is nefast voor uw geloofwaardigheid (CGVS 2, p. 3).”

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

geheel ongemoeid worden gelaten, onverminderd overeind.
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De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan (de ernst en de oprechtheid van) verzoekers beweerde bekering tot het christendom in Iran, aan de

concrete, hieruit voortgesproten problemen en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoeker

aangehaalde, vrees voor vervolging. Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Het geheel aan voorgaande vaststellingen noopt ertoe geen geloof te kunnen hechten aan uw

beweerde bekering in Iran en de daaraan gekoppelde vluchtmotieven.”

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

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

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

religieuze engagement na aankomst in Europa. Aangezien uw bekering in Iran niet geloofwaardig is,

kan er immers aan uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht

worden. Dit doet dan ook sterk vermoeden dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan

vanuit een oprechte overtuiging in België naar de kerk gaat om op deze basis de vluchtelingenstatus te

kunnen verwerven.”

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

Raad treedt verweerder bij en is van oordeel dat, gezien verzoeker blijkens het voorgaande kennelijk

ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent zijn beweerde bekering en de hieruit voortgesproten

problemen, verzoekers religieuze activiteiten in België klaarblijkelijk niet zijn ingegeven door een

oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter

van verzoekers relaas inzake zijn bekering en problemen, oordeelt de Raad dat verzoekers religieuze

activiteiten in Europa een kennelijk en louter opportunistisch karakter hebben en er enkel toe strekken

om op deze basis een vorm van internationale bescherming en/of een verblijfsmachtiging te kunnen

verwerven.

Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing, dit rekening houdende met de informatie in de map

‘landeninformatie’ in het administratief dossier, eveneens terecht gesteld:

“Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op post, kan worden opgemerkt dat

het eerste dergelijke bericht pas dateert van december 2019 en dat er, gelet op het hierboven

geschetste opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom,

verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop

dat deze facebookberichten 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 die bij

terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Uit de voormelde landeninformatie

blijkt genoegzaam dat de Iraanse autoriteiten geen interesse hebben in het vervolgen van afgewezen

asielzoekers omwille van hun activiteiten in het buitenland, ook deze die verband houden met hun

verzoek om internationale bescherming. Zij schenken over het algemeen weinig aandacht aan

terugkerende verzoekers om internationale bescherming en hebben weinig tot geen aandacht voor wat

deze verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op het internet gezet. Het zijn vooral

personen die al een verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de negatieve aandacht staan van de

Iraanse autoriteiten die bij een terugkeer een verhoogd risico lopen om problemen te riskeren. Dient in

dit kader te worden vastgesteld dat verzoeker, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen,

zulks in zijner hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan immers geen geloof

worden gehecht aan de bewering dat hij zou zijn bekeerd tot het christendom, hij reikt niet één concreet

en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden hebben

van zijn activiteiten in België en op Facebook en hij maakt, gelet op het aperte opportunistische karakter

van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat hij daardoor in concreto in de negatieve

aandacht van zijn autoriteiten zou staan. Verzoeker erkent in het onderhavige verzoekschrift in dit kader

overigens uitdrukkelijk dat hij niet kan bewijzen dat hij in het vizier zou staan van de Iraanse autoriteiten.

Verder weerlegt hij de terechte vaststelling niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn bekering en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van zijn activiteiten

in België en op Facebook, redelijkerwijze van hem mag worden verwacht hij voorafgaand aan een

terugkeer de betreffende berichten op Facebook verwijdert.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst het christelijke geloof zal aanhangen, dat hij zich aldaar als christen zal manifesteren en
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dat hij er als dusdanig zal worden gepercipieerd door zijn omgeving en/of zijn autoriteiten; laat staan dat

aangenomen zou kunnen worden dat hij ingevolge hiervan vervolging zou riskeren.

Derhalve is verzoekers verwijzing naar informatie over de situatie voor christenen in Iran en voor

personen die er als dusdanig worden gepercipieerd voor het overige niet dienstig. Deze informatie is

van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke algemene

informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto

aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

In zoverre verzoeker daarnaast opnieuw laat uitschijnen dat hij bij een terugkeer naar Iran problemen

zou riskeren omwille van het gegeven dat hij dit land op illegale wijze zou hebben verlaten, kan

vooreerst worden opgemerkt dat blijkens het voorgaande geen geloof kan worden gehecht aan de

redenen ten gevolge waarvan en de omstandigheden waarin hij zijn land van herkomst beweert te

hebben verlaten. Derhalve kan niet zonder meer worden aangenomen dat verzoeker zijn land van

herkomst op de door hem geschetste, illegale wijze zou hebben verlaten.

Hoe dan ook wordt in dit kader in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Wat betreft de vrees die u aanhaalt dat u en uw familie beschuldigd zullen worden omdat u illegaal het

land hebt verlaten, dient aangestipt te worden dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier dat in de praktijk personen die illegaal

het land verlaten hebben en terugkeren enkel een boete ontvangen. Dit is het geval wanneer men niet

gezocht wordt door de autoriteiten. Zoals hierboven werd uiteengezet kan er geen geloof gehecht

worden aan uw vluchtrelaas waarbij u problemen met de autoriteiten beweerde te hebben. Dat u een

mogelijke boete zal ontvangen bij een terugkeer naar Iran is onvoldoende ernstig om te spreken van

een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Hij brengt immers geen informatie bij

die afbreuk zou kunnen doen aan de motieven waarop deze motieven schragen. Gezien verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij in de negatieve aandacht stond of staat van zijn autoriteiten en gelet op de

hoger gedane vaststellingen inzake zijn beweerde bekering en problemen en zijn activiteiten in België,

toont verzoeker gelet op de beschikbare informatie waaruit blijkt dat personen die illegaal het land

verlaten hebben en terugkeren enkel een boete ontvangen in het geheel niet aan dat hij, louter omdat dit

land op illegale wijze zou hebben verlaten, zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd bij een

terugkeer naar Iran.

Waar verzoeker tot slot wijst op het antiwesterse sentiment in Iran en tracht te laten uitschijnen dat hij

omwille van zijn verblijf en verzoek om internationale bescherming in Europa zou riskeren om in Iran te

worden geviseerd of vervolgd, dient te worden vastgesteld dat ook dit niet kan worden gevolgd.

Verzoeker zelf reikt immers geen informatie bij waaruit zou kunnen worden afgeleid dat een louter

verblijf en verzoek om internationale bescherming in het Westen zouden kunnen volstaan om in zijner

hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de

vluchtelingenrechtelijke zin. Uit het loutere gegeven dat er in Iran een antiwesters discours wordt

gehanteerd, kan zulks namelijk in het geheel niet worden afgeleid. Uit de informatie zoals gehanteerd

door verweerder blijkt in dit kader, zoals reeds hoger werd opgemerkt, daarenboven genoegzaam dat de

Iraanse autoriteiten geen interesse hebben in het vervolgen van afgewezen asielzoekers omwille van

hun activiteiten in het buitenland, ook deze die verband houden met hun verzoek om internationale

bescherming. Zij schenken over het algemeen weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om

internationale bescherming en hebben weinig tot geen aandacht voor wat deze verzoekers in het

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

verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten die bij

een terugkeer een verhoogd risico lopen om problemen te riskeren. Dient andermaal te worden

opgemerkt dat verzoeker, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in zijner hoofde

in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan geen geloof worden gehecht aan de bewering

dat hij zou zijn bekeerd tot het christendom, hij reikt niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit

zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden hebben van zijn activiteiten in België en op

Facebook, hij maakt, gelet op het aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, niet

aannemelijk dat hij daardoor in concreto in de negatieve aandacht van zijn autoriteiten zou (dreigen te

komen) staan en hij doet geen afbreuk aan de vaststelling dat van hem mag worden verwacht dat hij zijn

berichten op Facebook voorafgaand aan zijn terugkeer verwijdert.
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De door verzoeker neergelegde stukken en documenten kunnen tot slot geen afbreuk doen aan het

voorgaande.

De documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief dossier, kunnen omwille van

de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker

overigens niet concreet worden weerlegd of betwist, en mede gelet op het voorgaande, geen afbreuk

doen aan het voorgaande. Deze redenen worden, gezien zij door verzoeker niet concreet worden

weerlegd of betwist, door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit staat niet ter discussie. Uw

rijbewijs uit België is op zich niet relevant voor de beoordeling van uw vrees in geval van een terugkeer

naar uw land van herkomst. Uit de verklaring van de Iraanse kerk en de foto’s die op uw facebookprofiel

staan waaruit uw religieuze activiteiten in België blijken, komt niet naar voor dat deze activiteiten

ingegeven zijn door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Deze kunnen

eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om deze

te kunnen aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming.”

Aan de door middel van een aanvullende nota neergelegde brief van de pastoor van de Iraanse kerk

van Brussel kan te dezen geen bewijswaarde worden gehecht. Deze brief vertoont namelijk een

kennelijk gesolliciteerd karakter, werd uitdrukkelijk opgesteld ten behoeve van verzoeker en werd

duidelijk opgesteld op diens vraag en met het oogmerk om deze aan te wenden in zijn procedure

internationale bescherming. Aan dergelijke brieven kan voorts hoogstens een ondersteunende werking

worden toegekend, met name het vermogen om een intrinsiek geloofwaardige en overtuigende bekering

en een geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zich kunnen zij echter in het geheel niet volstaan

om de teloorgegane geloofwaardigheid omtrent deze elementen te herstellen, vormen zij geen indicatie

voor de ernst en de oprechtheid van het religieuze engagement van de betrokkene en sluiten zij niet uit

dat diens engagement is ingegeven vanuit opportunistische overwegingen. Als dusdanig kan de

betreffende brief aldus geen afbreuk doen aan de hoger gedane vaststellingen.

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

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

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

vaststellingen dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

niet aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2

van de Vreemdelingenwet.

4.9. Gelet op het voorgaande toont verzoeker niet aan dat hij vroeger reeds vervolgd is geweest of

slachtoffer is geweest van ernstige schade. Derhalve kan hij zich te dezen niet dienstig beroepen op de

toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

4.10. 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend eenentwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


