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nr. 250 468 van 4 maart 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

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 9 november 2020 heeft

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

6 oktober 2020.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 februari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 februari 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

A. MOSKOFIDIS en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars, afkomstig uit Karaj en bent u Iraans staatsburger. U

bent ongehuwd en was werkzoekend in Iran.

Sinds begin 2018 bent u christen. U werd overtuigd door een vriendin, genaamd N. (…). U was atheïst.

U geloofde wel in een God maar vond die moeilijk te bereiken in de islam. Toen u het christendom

leerde kennen zag u dat God gemakkelijker te bereiken was. U maakte kennis met N. (…) in 2014 via

een sociale media applicatie Beetalk. Jullie hadden beide dezelfde mening over de islam. N. (…) ging

naar Turkije en bekeerde zich daar omdat ze een goed gevoel kreeg toen ze naar de kerk ging. U wist

niet goed of N. (…) rationeel of emotioneel reageerde. Jullie bleven veel praten en ze stuurde u delen
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van de Bijbel door en toen begreep u dat ze gelijk had. Twee maanden na uw bekering bekeerde u ook

uw moeder en zus. Verder bekeerde u ook nog vier van uw vrienden. Ruim drie maanden na uw

bekering besloot u om bijeenkomsten te organiseren samen met N. (…).N. (…) stelde u voor aan M. (…)

en samen huurden jullie drie een woning in Kordan. Jullie organiseerden de bijeenkomsten ongeveer

één jaar en de bijeenkomsten gingen meestal door op de donderdag en soms de vrijdag. Na het

nieuwjaar, een maand voor uw vertrek, was er een bijeenkomst georganiseerd in Kordan maar u en S.

(…) konden niet aanwezig zijn omdat jullie naar een verjaardagsfeest van een gemeenschappelijke

vriend gingen. Op dat verjaardagsfeest kregen jullie telefoon van de man die de woning verhuurde dat

de autoriteiten zijn binnengevallen en iedereen gearresteerd hebben. Na het telefoontje contacteerde u

onmiddellijk uw ouders en ging u naar een vriend Mo. (…) in Karaj. De politie kwam bij u thuis langs

voor een huiszoeking en vond de notities en CD’s van de vieringen. Via uw oom D. (…) vond u een

smokkelaar. U verliet Iran eind van de tweede maand 1398 (21 april - 21 mei 2019) en reisde samen

met S. (…) tot aan de grens van Griekenland. Daar werd S. (…) gearresteerd en werd hij teruggestuurd.

Sindsdien heeft u niks meer van hem vernomen. In Griekenland bleef u enkele maanden wachten op de

smokkelaar. U probeerde er een verzoek tot internationale bescherming in te dienen bij de politie, maar

daar werd uw verzoek niet geregistreerd. Eens u met behulp van uw oom D. (…) een smokkelaar vond

reisde u verder. Op 23.12.2019 kwam u in België aan om op 03.01.2020 een verzoek om internationale

bescherming in te dienen.

U vreest voor uw leven door de Iraanse overheid vanwege uw bekering tot het christendom.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u een kopie van uw mellikaart en een

kopie van uw shenasnameh neer.

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 dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen

in uw administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde

vrees voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming.

Volgens uw verklaringen vreest u uw leven door de Iraanse overheid vanwege uw bekering tot het

christendom.

U kon uw bekering naar het christendom en de daardoor veroorzaakte problemen immers niet

aannemelijk maken. Vooreerst kan er gewezen worden op verschillende elementen die de

geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom ernstig ondermijnen. Vooreerst dient opgemerkt

dat van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan

uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat de

persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker moet

gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de

geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de

evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar

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

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

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

ontoereikend.

Eerst en vooral moet erop gewezen worden dat uw kennis van het christelijk geloof op verschillende

punten tekort schiet ofschoon u, althans volgens uw verklaringen op het Commissariaat-generaal, al

ruim twee jaar in contact bent met het christendom. Wanneer u werd gevraagd welke christelijke feesten

u kent, kon u enkel kerstmis, “dankzegging”, en “de dag dat Jezus op het kruis werd genageld en al

onze zonden werden vergeven” opsommen (CGVS, p. 18). Dat u een jaarlang deelgenomen zou

hebben aan een huiskerk in Iran zonder de belangrijkste christelijke feestdagen te kunnen duiden is

eigenaardig. Voorts kan er niet begrepen worden hoe u die zowel in Iran als in België over de Bijbel

beschikt en er elke dag in leest enkel Mattheüs als evangelist kan opnoemen (CGVS, p.15). Over

Paulus, nochtans een prominent figuur in de Bijbel weet u niks en over David bezit u naar eigen zeggen

heel weinig informatie (CGVS, p. 20). Verder kent u ook de parabel van het verloren schaap niet, en ook

wanneer Jezus gestorven is weet u niet (CGVS, p. 20). Als verweer gebruikt u dat u de namen in het

Perzisch niet goed kan onthouden en u de Bijbel niet vanbuiten kan kennen omdat uw hoofd dat niet

aankan en zwak is (CGVS, p. 15 & 20). Gevraagd of er medische achterliggende reden is hiervoor,
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ontkent u dit. U verklaart dat u het wel leuk vindt om de Bijbel te lezen, maar u het gewoon terug vergeet

(CGVS, p. 15). Aan de verklaring dat u, een universiteitsstudent, gewoon snel vergeet en uw hoofd

zwak is, kan geen enkel geloof gehecht worden en toont in de plaats een gebrek aan interesse (CGVS,

p.3).

Meer nog dat uw gebrek aan kennis spreekt uw gebrek aan interesse in de beleving van uw geloof in

België tot de verbeelding. Sinds uw aankomst in België heeft u geen enkele activiteit gedaan of

ondernomen m.b.t. uw nieuwe geloof (CGVS, p. 18). U verwijst naar de huidige Corona

omstandigheden en het probleem dat u niemand kent aan wie u het kan vragen, alsook naar de afstand

tussen de enige kerk in Brussel die u gevonden heeft op het internet (CGVS, p. 18). Geen van de

aangehaalde vergoelijkingen kan als verklaring weerhouden worden. Zo werden de lockdown

maatregelen pas zo’n drie maanden na uw aankomst in België van kracht en openden de kerken

opnieuw hun deuren anderhalve maand voor uw onderhoud op het CGVS. Eveneens kan niet begrepen

waarom u, die beweert vlot op het internet opzoekingen te doen, niet in staat zou zijn om zelf op het

internet of eventueel met behulp van uw sociaal assistent Farsi- of Engelstalige protestantse kerken in

België te vinden (CGVS, p.14,18). Te meer daar er in uw eigen verblijfplaats een Engelstalige

protestantse kerk gevestigd is, zoals blijkt uit de informatie die aan het administratief dossier werd

toegevoegd. Zelfs indien u daadwerkelijk slechts de Iraanse kerk in Brussel in aanmerking wilt nemen

dan nog kan er niet ingezien worden waarom u geen langer reistraject overhebt om misvieringen en

eventueel Bijbelstudiesessies met gelijkgestemden bij te wonen. Een geloof valt immers niet louter

samen met het lezen van de bronteksten maar ook door het beleven van de religieuze rituelen en het

interpreteren van de levenslessen en leefregels die in de teksten vervat zitten. Dat u in Iran wel zo’n

grote drang voelde om samen met gelijkgezinden uw geloof te beleven dat u het risico nam om

wekelijks huiskerken te organiseren staat in schrik contrast met uw passieve houding in België waar niet

alleen de toegang tot protestantse vieringen veel gemakkelijker is maar ook de kennisdeling op een

hoger niveau staat. Uw houding is ook bevreemdend omdat men net zou verwachten dat u als nieuwe

gelovige iets zou hebben willen doen aan uw gebrek aan kennis over het protestantisme eens u Iran

verlaten had. U zegt wel zelf op het internet informatie op te zoeken en de Bijbel te lezen. Maar u

beschikt enkel over het nieuwe testament en niet eens over een volledige Bijbel (CGVS, p. 14). Uw

onverschilligheid betreffende het deelnemen aan christelijke bijeenkomsten ondergraaft verder de

geloofwaardigheid van uw beweerde bekering.

Daarnaast slaagt u er evenmin in uw beleving van uw nieuwe geloof in Iran overtuigend voor te stellen.

Wanneer er wordt gevraagd welke stappen u verder heeft ondernomen om het geloof beter te leren

kennen, dan verklaart u dat u naast het lezen van de notities over de Bijbel die u kreeg informatie op het

internet heeft opgezocht (CGVS, p. 14). Gevraagd over wat u zich op het internet informeerde zegt u het

verschil tussen katholieken en protestanten te hebben opgezocht. Het is zeer opvallend dat ondanks

alle informatie die het internet u kan bieden over uw nieuwe geloof u enkel dit verschil opzoekt en u

bovendien wanneer u naar dat verschil wordt gevraagd niet meer uitleg kan verschaffen dan dat

protestanten het simpeler houden en katholieken het moeilijker maken en protestanten niet verplicht zijn

om naar de kerk te gaan en geen voorstander zijn van grote rituelen (CGVS, p. 14).

Daarnaast is het frappant dat u ook twee maanden na uw eigen bekering uw moeder en zus bekeert

(CGVS, p. 5). Wanneer u gevraagd wordt hoe u dit gedaan heeft geeft u aan dat u tegen hen preekte

waarna zij zich vijftien dagen later al bekeerden. Gevraagd wat u hen zei dat hen – in zo’n korte tijd – tot

christenen maakte houdt u het uiterst vaag. U zegt slechts dat u hen uitlegde dat het de enige religie is

die innerlijke vrede en goedheid brengt. Als u opnieuw gevraagd wordt hoe u hen er schijnbaar

gemakkelijk in slaagde hen te overtuigen legt u niet uit hoe u het deed maar bevestigt u slechts dat uw

zus omwille van haar jonge leeftijd gemakkelijk te bekeren was (CGVS, p. 5). Wat uw moeder betreft

bent u vreemd genoeg niet zeker. U zei haar “de woorden” en u “denkt” dat ze zich aangesproken

voelde ze tot de vrede en de liefde in deze religie. Het is zeer bevreemdend dat u die beweert uw

moeder bekeerd te hebben niet duidelijk haar bekeringsproces met de inherente twijfels en bedenkingen

kan weergeven. Als u uiteindelijk gevraagd wordt hoe groot uw eigen kennis, als nieuwbakken christen,

was toen u uw moeder en zus bekeerde krabbelt u terug. U komt u terug op uw bewering dat u tegen

hen preekte waardoor ze het licht zagen maar vertelt nu dat u geen leraar was maar dat u hen

eenvoudigweg de notities van het boek gaf en zij die zelf moesten lezen en ervoor kiezen (CGVS, p. 6).

Niet alleen uw wijzigende verklaringen in functie van de vaststellingen van het CGVS maar ook uw

opvallende desinteresse in het bekeringsproces van uw moeder en uw zus en uw voorstelling dat ze

uiterst gemakkelijk door het lezen van teksten na vijftien dagen een nieuw geloof aannamen ondergraaft

zeer sterk uw voorstelling van uw bekeringsactiviteit in Iran.

Uw bekeringsdrang in Iran beperkte zich niet tot uw directe familieleden maar neemt een centrale plaats

in uw beleving van uw nieuwe geloof. Zo verklaart u dat u en N. (…) elk vier vrienden bekeerden en dat

jullie samen met hen wekelijks huiskerkvieringen hielden (CGVS, p.15,16). Als er dieper wordt ingegaan

op het bekeringsproces van S. (…) een zeer goede vriend van u verzandt u opnieuw in vaagheden. Als
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reden van zijn bekering, die u bewerkstelligde, wijst u slechts op jullie goede vriendschap (CGVS p.17).

Erop aangedrongen dat u verduidelijkt waarom S. (…) zich bekeerde zegt u slechts dat jullie ervaringen

gelijkaardig waren, u hem de notities gaf en hij zich bekeerde (CGVS, p.17). U erop gewezen dat er

doorgaans een uitgebreider en diepgaander proces nodig is voor een bekering dan het louter

overhandigen van notities over de Bijbel meent u dat het door de onderdrukking van de Islamitische

staat komt dat mensen het juiste pad zien (CGVS, p.17). Een vrijwillige en overtuigde bekering naar het

christendom is een zeer ingrijpende en fundamentele gebeurtenis. Men kan verwachten dat het

aannemen van een nieuwe geloofsovertuiging niet alleen voortkomt uit een ruime mate aan reflectie en

studie maar ook gepaard gaat met twijfels en vragen die niet louter door het lezen van teksten allemaal

feilloos beantwoord kunnen worden. Uw these dat louter de afkeer voor het optreden van een naar

eigen zeggen religieus geïnspireerde instantie leidt tot het aannemen van een ander geloof kan niet

gevolgd worden. Dat u niet alleen onwetend blijkt over het verloop van een bekering waartoe u zelf zou

hebben aangezet, maar dat u deze bekering ook als zeer eenvoudig voorstelt doet niet alleen sterk

afbreuk aan uw geloofsactiviteiten in Iran maar ook aan uw eigen bekering.

Over de bekeringsactiviteiten van N. (…) legt u evenmin overtuigende verklaringen af. Zo vertelt u dat N.

(…) problemen ervaarde toen ze op haar universiteit tegen een zeer religieuze moslim het christendom

verkondigde. Vreemd genoeg heeft u niet meer informatie over deze kwestie. Dat deze persoon het N.

(…) lastig maakte is het enige dat u erover kwijt kan (CGVS, p.13,14). Dit is allesbehalve ernstig. Indien

een overtuigde moslim in een land als Iran dat volgens u hard optreed tegen bekeringen te weten kwam

dat N. (…), uw vriendin en wekelijkse huiskerkgenoot, tot het christendom bekeerd is brengt dat niet

enkel N. (…) maar de hele huiskerk in gevaar. Een levendige interesse in dit probleem kan dus zeker

van u verwacht worden. Evenzo is het bevreemdend dat N. (…) zo onvoorzichtig was om de Blijde

Boodschap aan een overtuigd moslim te verkondigen. Het geheel van bovenstaande vaststellingen over

de bekeringsactiviteiten van u en N. (…) in Iran verhinderen dat er geloof kan worden gehecht aan uw

religieuze activiteiten die uit een bekering zou zijn voortgevloeid.

Tenslotte moet er nog gewezen worden op een opmerkelijke verklaring van u. Zo stelt u op het CGVS

dat u zich pas in Griekenland echt christen voelde al denkt u dat u het voordien wel aanvaard had

(CGVS, p.18). Deze verklaring waarin u duidelijk uw twijfels uit over uw toetreding tot het christelijk

geloof voor uw aankomst in Griekenland valt niet te rijmen met uw eerdere bewering dat u zich in de

eerste maanden van 2018, zo’n anderhalf jaar voor uw aankomst in Griekenland, tot het christendom

bekeerde noch met de bekeringsdrang die gevoeld zou hebben in Iran (CGVS, p.5,6).

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen moet er besloten worden dat er aan uw voorgehouden

bekering tot het christendom geen geloof kan worden gehecht. Daar u niet aannemelijk heeft maakt dat

u in Iran met het christendom in aanraking kwam en u tot deze geloofsgemeenschap toetrad kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de vervolgingsfeiten die u in Iran omwille van deze contacten

gekend zou hebben.

Aangezien aan uw bekering tot het christendom geen geloof meer kan gehecht worden kan evenmin

nog enig geloof gehecht worden aan de inval in de huiskerk en de problemen die u hierdoor gekend zou

hebben. Dat er aan deze problemen geen geloof meer kan gehecht worden blijkt bovendien uit de

vaststelling van verschillende tegenstrijdigheden. Zo legt u een tegenstrijdige verklaring af wat de

autoriteiten hebben meegenomen tijdens de huiszoeking bij u thuis. Zo verklaarde u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken er CD’s en brochures van de vieringen in beslag werden genomen (CGVS

vragenlijst, afgenomen voor de DVZ, vraag 5). Voor het Commissariaat-generaal verandert u uw

woorden en zegt u dat ze tijdens de huiszoeking bij u thuis CD’s met religieuze liedjes, uw laptop en de

notities van de bijbel, die u gekregen had van N. (…), hebben meegenomen (CGVS, p. 19). Volgens u

moet het woord brochures fout vertaald zijn geweest bij DVZ (CGVS, p. 19). Dit is echter niet het meest

opmerkelijke want voor deze verklaring had u reeds verklaard dat u uw laptop en telefoon bij N. (…) had

laten liggen (CGVS, p. 19). Geconfronteerd met uw nalatigheid om christelijke spullen thuis te laten

liggen na de arrestatie van medegelovigen, kunt u enkel antwoorden dat u een fout hebt gemaakt

(CGVS, p. 19). Verder had u zich ook niet geïnformeerd over het lot van uw gearresteerde vriendin N.

(…) noch over het lot van de andere leden van de huiskerkdienst en S. (…), die gedwongen moest

terugkeren naar Iran (CGVS, p. 7). Verder dan speculatie dat N. (…) wel in de gevangenis zal zitten

geraakt u niet (CGVS, p. 13). Wanneer u wordt gevraagd of u informatie hebt proberen te verkrijgen

zegt u plots dat u dat geprobeerd hebt, maar haar ouders verhuisd zijn en u het nieuwe adres niet vond

(CGVS, p. 13). Over de andere leden van de kerk die u nochtans ook beschouwde als uw vrienden die

uzelf bekeerde heeft u ook geen informatie (CGVS p. 15). Dat u niemand in gevaar wou brengen kan

bezwaarlijk als een afdoende reden worden beschouwd. Gelet op het voorhanden zijn van allerlei

individuele en anonieme communicatiemiddelen (GSM, internet, fax....), had u immers de mogelijkheid

om andere vrienden die volledig los staan van de door u aangehaalde problematiek, te contacteren met

het verzoek om de stand van zaken voor u na te gaan. Dat u voorgaande zaken niet heeft proberen te

achterhalen, hoewel het hier elementen betreffen die deel uitmaken van uw vrees voor vervolging door
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de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming is met of getuigt van een

gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. Overigens kan van

een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij/zij zich spontaan

en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden met de kern van zijn/

haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel haaks op een vrees voor

vervolging of voor het lijden van ernstige schade vanwege de autoriteiten van uw land van herkomst.

Gelet op bovenstaande vaststellingen en na afweging van alle elementen in uw dossier kan er geen

geloof gehecht worden aan de problemen die u verklaarde in Iran gekend te hebben en om dewelke u

verklaarde uw land van herkomst verlaten te hebben.

U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij terugkeer naar Iran in uw hoofde een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in geval van terugkeer naar

uw land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2

van de Vreemdelingenwet.

U heeft bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de door u neergelegde documenten. Een

kopie van uw shenasnameh en een kopie van uw mellikaart vormen een bewijs van nationaliteit en

identiteit, hetgeen niet ter discussie staat. Op 25 augustus 2020 verstuurde u een e-mail naar het

Commissariaat-generaal met opmerkingen betreffende uw persoonlijk onderhoud. Deze opmerkingen

zijn kleine aanpassingen die echter niet van deze aard dat ze de beslissing kunnen beïnvloeden.

C.Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van “de algemene beginselen

van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel”. Tevens meent zij dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout.

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

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de

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

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

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

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

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

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

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

motiveringsplicht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd
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aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.2.3.1. Verzoekende partij betoogt vooreerst dat verwerende partij van haar een “onredelijke

theoretische kennis” verwacht van de geloofsgemeenschap waartoe zij is toegetreden. Zij meent dat

haar antwoorden gezien de concrete omstandigheden waarin zij geleefd heeft in Iran en tijdens haar

vlucht uit het land, alsook thans in België, wel degelijk betrouwbaar, aannemelijk en geloofwaardig zijn.

Verzoekende partij onderstreept dat zij slechts kort voor haar vlucht is toegetreden tot het christendom.

Tevens wijst zij erop dat zij het christendom “meer als een emotioneel, ritueel, transcendent gegeven”

ervaart, meer dan “als een soort rationele theoretische kennis van de inhoud van de bijbel”.

2.2.3.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij met bovenstaand betoog niet verder komt

dan het uiten van loutere vergoelijkingen die evenwel allerminst kunnen overtuigen. Waar zij stelt dat zij

slechts kort voor haar vlucht tot het christendom is toegetreden, wijst de Raad erop dat volgens haar

verklaringen tijdens haar persoonlijk onderhoud verzoekende partij reeds begin 2018 tot het

christendom bekeerde en pas een jaar later (begin 2019) Iran verliet (administratief dossier, stuk 4,

notities CGVS, p. 4 en 6). Uit haar verklaringen blijkt dat zij op het moment van haar persoonlijk

onderhoud reeds ruim twee jaar in contact was met het christendom en dat zij bovendien in Iran een jaar

lang deelgenomen zou hebben aan een huiskerk (notities CGVS, p. 4 en 16). Tevens gaf zij aan dat zij

zowel in Iran als in België over een (kopie van de) bijbel beschikte en dat zij er elke dag in leest (notities

CGVS, p. 6 en 15 ). In het licht van deze verklaringen doet het dan ook wel degelijk afbreuk aan de door

haar voorgehouden bekering dat zij, zoals door verwerende partij wordt vastgesteld in de bestreden

beslissing, gebrekkige verklaringen aflegt over de belangrijkste christelijke feestdagen, de evangelisten,

Paulus, David, de parabel van het verloren schaap en wanneer Jezus gestorven is.

2.2.4.1. Waar in de bestreden beslissing gewezen wordt op een gebrek aan interesse in haar hoofde in

de beleving van haar geloof in België, duidt verzoekende partij op de taalbarrière en haar verblijf in het

asielcentrum. Tevens wijst zij erop dat zij omwille van de coronapandemie niet de mogelijkheid had om

het opvangcentrum zomaar te verlaten om misvieringen bij te wonen.

2.2.4.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verzoekende partij allerminst kan volstaan met een

verwijzing naar de taalbarrière, haar verblijf in een asielcentrum en de coronapandemie om te verklaren

waarom zij sinds haar aankomst in België geen enkele activiteit gedaan of ondernomen heeft m.b.t. tot

haar nieuwe geloof. Wat betreft de aangehaalde coronapandemie, wordt er in de bestreden beslissing

reeds opgemerkt dat de lockdownmaatregelen pas zo’n drie maanden na haar aankomst in België van

kracht werden en dat de kerken opnieuw hun deuren openden anderhalve maand voor haar onderhoud

op het Commissariaat-generaal. Verder benadrukt de Raad nog de opmerkelijke vaststelling in de

bestreden beslissing dat verzoekende partij beweert naar kerken te hebben gezocht op internet, doch

dat zij er enkel één in Brussel vond, hetgeen zij te ver vond, terwijl uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat er in haar eigen verblijfplaats een Engelstalige protestantse kerk

gevestigd is (zie administratief dossier, stuk 7, map landeninformatie, deel 8). In de bestreden beslissing

wordt terecht gemotiveerd dat het feit dat zij in Iran wel zo’n grote drang voelde om samen met

gelijkgezinden haar geloof te beleven dat zij het risico nam om wekelijks huiskerken te organiseren in

schril contrast staat met haar passieve houding in België waar niet alleen de toegang tot protestantse

vieringen veel gemakkelijker is maar ook de kennisdeling op een hoger niveau staat en dat haar

onverschilligheid betreffende het deelnemen aan christelijke bijeenkomsten verder de geloofwaardigheid

van haar beweerde bekering ondergraaft.
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2.2.5.1. In verband met de bekering van haar moeder en zus, bemerkt verzoekende partij dat haar

ouders ruimdenkend zijn en beiden geen praktiserende moslims waren. Doordat haar ouders wisten dat

zij kritisch door het leven ging wat betreft religie, waren zij bijzonder geïntrigeerd en nieuwsgiering toen

verzoekende partij hen plots haar keuze voor het christendom begon te openbaren. Het is precies

daarom dat zij er in een relatief korte tijdspanne in slaagde haar moeder en zus te overtuigen om zich te

bekeren tot het christendom.

2.2.5.2. De Raad is evenwel van oordeel dat een loutere verwijzing naar de ruimdenkende ingesteldheid

van haar ouders niet volstaat om het frappante karakter van de vaststelling dat verzoekende partij reeds

twee maanden na haar eigen bekering haar moeder bekeerde in een ander daglicht te stellen. Immers

blijft onverminderd overeind dat verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen aflegt over hoe zij hen

bekeerde, namelijk dat zij eerst zei dat zij hen bekeerde door tegen hen te preken waarna zij zich vijftien

dagen later al bekeerden (notities CGVS, p. 5) terwijl zij later dan weer terugkwam op haar bewering dat

zij tegen hen preekte maar dat zij hen eenvoudigweg de notities van het boek gaf en zij die zelf moesten

lezen en ervoor kiezen (notities CGVS, p. 6). Evenmin werpt zij een ander licht op de vaststelling dat

verzoekende partij er niet in slaagt duidelijk het bekeringsproces van haar moeder met de inherente

twijfels en bedenkingen weer te geven. De loutere stelling dat zij ‘ruimdenkend’ was, kan niet afdoende

verklaren waarom zij dermate gemakkelijk en snel een nieuw geloof aannam. Deze ongeloofwaardige

verklaringen over de bekering van haar zus en moeder ondergraven dan ook op ernstige wijze haar

voorstelling van haar bekeringsactiviteit in Iran.

2.2.6.1. Voorts meent verzoekende partij dat de vastgestelde tegenstrijdigheden in haar verklaringen

niet kunnen worden aanzien als dermate belangrijke onderdelen en op zichzelf niet van aard zijn om

afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid van haar relaas. Bovendien stelt verzoekende partij vast dat

“de diverse correcte, coherente en eensluidende antwoorden die verzoeker tijdens zijn opeenvolgende

onderhouden wél wist te geven op specifieke vragen aangaande zijn bekering, ten onrechte (worden)

doodgezwegen in de weigeringsbeslissing”.

2.2.6.2. De Raad wijst er evenwel op dat de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden

betrekking hebben op essentiële elementen van haar asielrelaas, met name de wijze waarop zij haar

moeder en zus zou hebben bekeerd, het moment waarop zij zich tot het christendom bekeerde en de

inval in de huiskerk en de problemen die zij hierdoor gekend zou hebben. Immers steunt zij haar

verzoek om internationale bescherming op haar bekering tot het christendom en de problemen die zij

omwille hiervan zou hebben gekend en waardoor zij haar land moest verlaten. De vastgestelde

tegenstrijdigheden inzake deze belangrijke elementen van haar relaas ondergraven dan ook wel degelijk

de geloofwaardigheid van haar verklaringen dienaangaande. Waar verzoekende partij nog wijst op “de

diverse correcte, coherente en eensluidende antwoorden” die zij wel kon geven op specifieke vragen

aangaande haar bekering, wijst de Raad erop dat elementen of gegevens in het voordeel van de

vreemdeling niet noodzakelijk in de beslissing moeten worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr.

178.032). Nog daargelaten de vaststelling dat verzoekende partij nalaat in concreto aan te duiden welke

positieve aanwijzingen door verwerende partij niet in rekening zouden zijn gebracht, bemerkt de Raad

dat het louter gegeven dat verzoekende partij op bepaalde vragen wel kon antwoorden op zich geen

afbreuk doet aan de verschillende vaststellingen in de bestreden beslissing waaruit het ongeloofwaardig

karakter van haar asielrelaas duidelijk blijkt.

2.2.7.1. Ten slotte voert verzoekende partij nog aan dat het vast staat dat zij bij een terugkeer naar Iran

vroeg of laat in botsing zal komen met de bestaande sociale normen en (religieuze) waarden. Zij is van

mening dat de Iraanse samenleving een hypotheek vormt op haar verdere persoonlijke ontwikkeling en

dat deze radicaal botst met haar persoonlijkheid. Uit haar verklaringen tijdens haar persoonlijk

onderhoud blijkt dat zij in botsing is gekomen met de islamitische waarden en normen in de Iraanse

samenleving en dat het voor haar niet meer mogelijk is om zich te conformeren en te schikken naar de

bestaande regels in Iran.

2.2.7.2. De Raad benadrukt evenwel dat uit het voorgaande duidelijk blijkt dat geen enkel geloof kan

worden gehecht aan de door verzoekende partij voorgehouden bekering tot het christendom en de

problemen die zij omwille hiervan zou hebben gekend in Iran. Dat zij “in botsing is gekomen met de

islamitische waarden en normen in de Iraanse samenleving” toont zij dan ook op geen enkele wijze aan.

Er dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geenszins in concreto aantoont dat zij zich niet

meer zou willen of kunnen schikken naar de in Iran vigerende wetten, regels en gebruiken, noch dat zij

omwille van bepaalde opvattingen een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen.
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2.2.8. De Raad stelt verder vast dat verzoekende partij, in een poging de motieven van de bestreden

beslissing te weerleggen, voor het overige blijft steken in loutere vergoelijkingen, het herhalen van reeds

eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen, en het tegenspreken van de

gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder één element van de bestreden

beslissing afdoende en concreet te weerleggen. Dergelijk verweer is niet dienstig om de vaststellingen

van de bestreden beslissing te weerleggen.

2.2.9. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift opwerpt dat bij twijfel aan verzoekende partij

het voordeel van de twijfel dient te worden gegeven, stelt de Raad vast dat uit de bestreden beslissing

duidelijk blijkt dat het relaas nauwgezet werd geanalyseerd teneinde te kunnen oordelen of de

voorgehouden feiten op waarheid berusten. Verwerende partij concludeerde om bovenstaande redenen

terecht dat het asielrelaas in kwestie een ongeloofwaardig karakter kent waardoor enige twijfel niet aan

de orde is.

2.2.10. Betreffende de bij aanvullende nota van 16 februari 2021 bijgebrachte brief van de priester van

“The City of the Living God” kerk in Turnhout stelt de Raad vast dat dit schrijven louter attesteert dat

heden op 10 februari 2021 verzoekende partij een lid is van deze kerk en dat zij in de toekomst zal

kunnen worden gedoopt. De Raad is evenwel van oordeel dat ingevolge het volstrekt ongeloofwaardig

bevinden van haar initieel voorgehouden asielrelaas waarom verzoekende partij haar land van herkomst

is ontvlucht, in het bijzonder haar beweerde bekering tot het christendom en de hierdoor ontstane

problemen – dit versterk door haar lamentabele kennis van haar nieuwe geloof en de afwezigheid van

beleving van dit geloof na aankomst in België – en het derhalve op bedrieglijke wijze aanvragen van

internationale bescherming vanwege de Belgische autoriteiten, de voorgehouden verdere bekering in

Europa tot het christendom en haar recente religieuze activiteiten duidelijk een opportunistisch karakter

hebben die er louter toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Door de

Raad kan dan ook niet worden aangenomen dat verzoekende partij bij terugkeer naar haar land van

herkomst aldaar het christelijk geloof zal aanhangen.

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

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

van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

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

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

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

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

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

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

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

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

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 13

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

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

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

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

relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr.

165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.
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2.2.14. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

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

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

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

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

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

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

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

bijgetreden.

2.2.15. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

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

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

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

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

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


