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nr. 253 981 van 4 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 7 december 2020 heeft

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

3 november 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 22 maart 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

H. CHATCHATRIAN en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Iraans staatsburger, afkomstig uit Teheran. U groeide op in een religieuze en conservatieve

familie. Na uw studies hotelmanagement ging u aan de slag als manager voor een reclamebedrijf. U

huwde in de maand Tir 1390 (Perzische kalender, stemt overeen met juni-juli 2011 volgens de

Gregoriaanse kalender) en scheidde uit de echt in Tir 1397 (juni-juli 2018). Na de scheiding voelde u

zich slecht. U was eenzaam en verdrietig. Uw familie steunde u namelijk niet in uw beslissing om een

punt te zetten achter uw huwelijk. In deze periode sprak u vaak met Marjan T. (…), een jeugdvriendin.

Haar woorden brachten u tot rust. Vol bewondering vroeg u haar of zij een dokter of een psycholoog

was. Eerst reageerde zij met een glimlach. Toen u haar nogmaals zei dat u rust vond bij wat zij zei, gaf

zij u te kennen dat haar woorden uit de Bijbel kwamen. Zij overhandigde u een oud en versleten

exemplaar van het heilige boek. De blaadjes kwamen los wanneer u er doorbladerde en het zat niet
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meer in de juiste volgorde. U kon er eigenlijk niet in lezen. U ging dan maar zelf op internet op zoek naar

meer informatie over het christendom. De teksten die u las spraken u aan. U zei aan Marjan dat u het

gevoel had dat u al van bij uw geboorte een christen was. Marjan vertelde u dat zij bekeerd was. U

vroeg of het mogelijk was om als moslim christen te worden. Marjan zei dat dat kon als je je hart aan

Jezus gaf. Zij zag dat u oprecht interesse en enthousiasme toonde. Op een dag in de herfst – u

vermoedt dat het in de maand mehr 1397 (september-oktober 2018) was - nam ze u mee naar een

huiskerk. U zou er met al uw vragen terechtkunnen. Al gauw kreeg u zo’n goed gevoel bij de

huiskerkdiensten dat deze gedurende een vijftal maanden een wekelijkse routine werden in uw leven. U

verliet Iran op 14 februari 2019. U zou voor uw werk vier dagen in Italië verblijven. U reisde in het bezit

van uw eigen paspoort, voorzien van een zakenvisum, naar Milaan, Italië. Bij aankomst in Italië nam u

telefonisch contact op met uw moeder om te laten weten dat u goed was aangekomen. Zij liet u huilend

verstaan dat Marjan naar haar gebeld had met de mededeling dat u zich een paar dagen diende schuil

te houden. Uw moeder vroeg wat u gedaan had. U was van streek door het nieuws en verbrak de

verbinding. Een uur later belde u terug om te vernemen of uw moeder meer nieuws had. Blijkbaar had

Marjan aan uw moeder verteld dat u bekeerd was. Uw moeder vertelde ook dat de conciërge van het

gebouw naar uw vader gebeld had en hem gezegd had dat drie of vier agenten uw appartement waren

binnengevallen. Daarbij werden uw laptop en een harde schijf in beslag genomen. Daarop stonden

onder meer een cursus over het christendom en een spraakbericht dat u zelf had opgenomen waarin u

het begin van het evangelie volgens Mattheüs inlas, een tekst die u mooi vond en van plan was om later

te delen. U besloot niet meer naar Iran terug te keren. Aangezien een vriend van uw schoonbroer in

België verblijft, reisde u door naar België. Op 27 maart 2019 kwam u in België aan. U werd opgevangen

door M.A. (…) (O.V. 8.183.083), de vriend van uw schoonbroer. Hij is erkend vluchteling. Hij nam u op

31 maart 2019 mee naar de Iraanse kerk in Kuurne. Op 1 april 2019 diende u een verzoek om

internationale bescherming in. In geval van terugkeer naar Iran vreest u de doodstraf wegens

geloofsafvalligheid.

M. (…) en u begonnen een relatie. Op 6 juli 2019 werd u gedoopt. Sinds uw aankomst in België woont u

de wekelijkse Bijbelstudie en vieringen bij in de Iraanse kerk in Kuurne tot zij werd gesloten in het kader

van de coronamaatregelen. In plaats van de fysieke vieringen in de kerk worden nu onlinevieringen via

Instagram georganiseerd. Op 19 juni 2020 zag uw dochter N. (…) het levenslicht. Voor de geboorte van

uw dochter woonde u bijna altijd de livesessies van de kerk bij. Sindsdien is het veel minder geworden.

Via uw facebookaccount onder de naam S. (…) Jezuz verspreidt u christelijke boodschappen.

Een drietal maanden geleden vernam u van uw zus Z. (…) dat de autoriteiten in de dagen na uw vertrek

uit Iran een huiszoeking hebben uitgevoerd in de woning van uw ouders en in haar woning. Bij beide

gelegenheden werd naar u gevraagd.

U bent in het bezit van uw kart-e melli (nationale kaart). Ter ondersteuning van uw verzoek legde u

volgende documenten neer: uw doopcertificaat d.d. 6 juli 2019; een aanbevelingsbrief van de

evangelische kerk van Kuurne d.d. 16 oktober 2019 en enkele foto’s van u in deze kerk, onder meer van

uw doopsel.

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 onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut

kan toekennen.

Vooreerst zijn uw verklaringen over uw kennismaking met en bekering tot het christendom in Iran

ontoereikend. U stelde dat Marjan u een bijbel overhandigde nog voor ze expliciet over het christendom

had gesproken en had toegegeven dat ze zelf bekeerd was (CGVS, p. 16, 19), terwijl uit uw verklaringen

blijkt dat zij wist dat u uit een streng gelovige en conservatieve familie kwam (CGVS, p. 24). Dit is een

houding die, gelet op het risico dat christelijk proselitisme in Iran inhoudt, zeer weinig aannemelijk is.

Aangezien de bijbel van Marjan oud en versleten was en de blaadjes niet meer op volgorde zaten, ging

u zelf op internet op zoek naar informatie over het christendom. U wist echter niet meer welke teksten u

gelezen had. U wees erop dat het twee, drie jaar geleden is en dat u het zich bijgevolg niet herinnert

(CGVS, p. 20-21). Deze uitleg kan slechts weinig overtuigen. Uit uw eerdere verklaringen blijkt immers

dat deze teksten u bijzonder aanspraken en u sterkten in uw motivatie om zich tot het christendom te

bekeren (CGVS, p. 16). Voorts is het frappant dat u niet kon zeggen wat de aanleiding voor Marjan

vormde om zich tot het christendom te bekeren. Uw stelling dat dit iets persoonlijks is, waar u nooit naar
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gevraagd hebt en ook nooit naar zou vragen (CGVS, p. 21), overtuigt hoegenaamd niet. Jullie waren

immers hechte vriendinnen en volgens uw verklaringen getroostte Marjan zich veel moeite om u te

bekeren. In dit licht is het weinig waarschijnlijk dat zij niet over haar eigen ervaring om zich van de islam

tot het christendom te bekeren, verteld zou hebben. Ook uw verklaringen over de manier waarop u in de

huiskerk geïntroduceerd werd, zijn weinig aannemelijk. Marjan nam u op een dag mee naar de huiskerk.

U zou er met al uw vragen terecht kunnen. Gevraagd of u op één of andere manier gescreend werd

alvorens u werd toegelaten, antwoordde u slechts dat u het gevoel had dat Marjan u vertrouwde en al

over u verteld had. U voegde daar nog aan toe dat niemand zijn gsm mee naar binnen mocht nemen

(CGVS, p. 16-17, 22). Dat u geen enkele screening onderging alvorens toegelaten te worden tot de

huiskerk is, gelet op het risico dat christelijk proselitisme in Iran inhoudt, geenszins overtuigend.

Bovendien kon u bitter weinig vertellen over de andere leden van de huiskerk. Zo had u,

niettegenstaande u gedurende vijf maanden bijna wekelijks naar de huiskerk geweest zou zijn, geen

idee wie de eigenaar was van het huis waar de huiskerk doorging (CGVS, p. 21-22). De huiskerk werd

geleid door meneer H. (…). U ging ervan uit dat hij ook een bekeerd christen was maar kon dit niet met

zekerheid stellen. Jullie konden bij hem terecht met vragen over het heilige boek. U had echter geen

idee of hij hiervoor een bepaalde opleiding genoten had (CGVS, p. 22-23). Daarenboven is het erg

frappant dat u van geen enkele van de andere leden de familienaam kende. Dat u ze niet zo goed

kende omdat u het nieuwste lid was (CGVS p. 23), is hiervoor geen overtuigende verklaring, daar u

deze mensen gedurende vijf maanden op wekelijkse basis ontmoette. Gelet op bovenstaande

elementen kan er geen geloof gehecht worden aan het startpunt van uw interesse voor het christendom

en bijgevolg evenmin aan uw interesse voor het christendom in Iran.

Vervolgens is het hoogst bevreemdend dat Marjan er niet van op de hoogte was dat u naar Italië zou

reizen voor uw werk. Jullie waren immers goed bevriend. U verklaarde zelfs expliciet dat u geen andere

dichte vrienden had. Bovendien was het de eerste keer dat u naar Europa reisde. Uw uitleg dat u het

niet nodig vond om het nieuws van de reis met haar te delen, is weinig aannemelijk (CGVS, p. 18-19).

Evenzeer bevreemdend is dat Marjan u weliswaar zou hebben proberen te bellen, maar u vervolgens op

geen enkele manier een persoonlijk bericht achtergelaten of verstuurd zou hebben. Daarentegen zou

Marjan naar uw moeder gebeld hebben en gezegd hebben dat u zich bekeerd hebt, terwijl ze ervan op

de hoogte is dat uw ouders conservatieve moslims zijn (CGVS, p. 24-25). Dat Marjan niet voorzichtiger

omspringt met dergelijke gevoelige informatie, komt geenszins overtuigend over.

Ook over de situatie in Iran na uw vertrek schieten uw verklaringen ernstig tekort. U had geen enkel idee

wat de aanleiding vormde voor Marjan om uw moeder te waarschuwen. U bleef in het ongewisse of er al

dan niet iets in de huiskerk gebeurd was (CGVS, p. 17). U had geen idee hoe de autoriteiten bij u

terecht zijn gekomen (CGVS, p. 27). Verder is het frappant dat u geen enkel nieuws meer had over

Marjan of over andere leden van de huiskerk (CGVS, p. 17, 24). U bleek zich overigens weinig moeite

getroost te hebben om enig nieuws over hen in te winnen. U zou weliswaar Marjan gebeld hebben,

maar haar gsm stond uit. Uw uitleg dat iemand naar haar huis sturen zowel voor u als voor haar

gevaarlijk is, net zoals het gevaarlijk is om aan andere mensen te vragen contact te leggen met andere

leden van de huiskerk (CGVS, p. 18, 25), is puur hypothetisch en betreft geenszins een afdoende

verschoningsgrond voor uw nalaten ter zake. Dat u geen verdere inspanningen leverde om informatie te

weten te komen over Marjan of andere huisgenoten, wijst op een flagrant gebrek aan interesse

aangaande elementen die verband houden met de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse

autoriteiten. Dit is des te frappanter daar het telefoontje van Marjan aan uw moeder de directe

aanleiding vormde voor uw beslissing om niet terug te keren naar Iran, wat een drastische impact had

op uw leven. Daarnaast had u geen idee wie de huiszoekingen uitvoerde bij uw ouders en bij uw zus.

Evenmin kon u zeggen wanneer deze zouden hebben plaatsgevonden. U vermoedde dat het gebeurde

in de dagen na uw vertrek uit Iran. U kon niet zeggen of de huiszoekingen dezelfde dag, week of maand

gebeurden. Ofschoon u Iran verliet in februari 2019, zou u dit nieuws slechts een drietal maanden

geleden van uw zus Z. (…) hebben vernomen. Nochtans gaf u aan geregeld contact te onderhouden

met uw zus Z. (…). Dat u zich verdrietig voelde, volstaat, gelet op het belang van deze informatie, niet

om te verklaren om welke reden u pas recentelijk van deze invallen op de hoogte gebracht werd. U kon

niet zeggen wat er precies gebeurde tijdens de huiszoekingen, behalve dat er de hele tijd naar u

gevraagd werd. U kon niet zeggen hoeveel personen er in de woningen van uw ouders en uw zus

binnenvielen (CGVS, p. 11-13). Verder slaagde u er niet in enige informatie te verschaffen over een

eventuele rechtszaak die tegen u zou zijn opgestart. Eerst beweerde u dat er geen gerechtelijke

procedure tegen u werd opgestart. U vermoedde dat er geen convocaties voor u werden opgestuurd

(CGVS, p. 15). Later verklaarde u dat de autoriteiten wel in staat zijn om een zaak tegen u op te starten.

U stelde evenwel dat er niemand is die de situatie voor u in Iran opvolgt. U hebt geen advocaat in Iran.

U ging ervan uit dat ook uw familie in Iran nog geen contact had opgenomen met een advocaat om te

informeren over wat er u boven het hoofd hangt (CGVS, p. 25-26). Van een verzoeker kan nochtans
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redelijkerwijze verwacht worden dat hij of zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over

die elementen die verband houden met de kern van zijn of haar vluchtrelaas.

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. Dat u vier dagen na uw aankomst in België reeds een kerk

bezoekt (CGVS, p. 5), en u dit kerkbezoek linkt aan uw bekering in Iran, terwijl deze bekering in Iran niet

geloofwaardig is, toont aan dat er aan uw beweegredenen om in België naar de kerk te gaan geen enkel

geloof gehecht kan worden en dat u bijgevolg eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit

een oprechte overtuiging in België naar een kerk gaat. Dat u sindsdien tot aan de sluiting van de kerk

wegens de coronamaatregelen wekelijks naar de kerk ging, toont evenmin de oprechtheid van uw

bekering aan, aangezien, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw bekering in Iran,

duidelijk is dat deze beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in België een opportunistisch karakter

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

Voorts moet worden vastgesteld dat uw kennis van de Bijbel voor iemand die beweert al twee jaar

intensief met het christendom bezig te zijn, schromelijk tekortschiet. Zo beweerde u dat het laatste boek

van de Bijbel de parabels waren, hetgeen manifest onjuist is. Gevraagd om welke parabels het dan

gaat, moest u het antwoord schuldig blijven. Even later vermoedde u dat de parabels de droom van

Johannes bevatten, hetgeen opnieuw een bizar antwoord is. De Bijbel eindigt immers weliswaar met de

openbaring van Johannes, doch de parabels komen voor in de vier evangeliën. De parabels van de

verloren zoon en van de barmhartige samaritaan zegden u niets. De figuur van Paulus kon u slechts

zeer beperkt plaatsen. Gevraagd naar welke boeken in het Nieuwe Testament voorkomen, kon u slechts

Mattheüs, Marcus, Johannes, de parabels en een niet nader genoemd boek over de apostelen noemen

(CGVS, p. 27-29). Voor iemand die al twee jaar de Bijbel aan het lezen is, en om die reden vreest de

doodstraf te krijgen in zijn land van herkomst, is uw Bijbelkennis dan ook ondermaats.

Dat uw bekering niet oprecht is en een opportunistisch karakter vertoont, blijkt voorts ook nog uit uw

engagement om uw nieuwe religie te beleven. Zo gaat u sinds het voorjaar van 2020 niet meer naar de

kerk nadat deze gesloten werd wegens coronamaatregelen. Evenmin ging u ooit naar andere kerk.

Nochtans mogen sinds 8 juni 2020 religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten

hervat worden mits inachtneming van bepaalde veiligheidsbeperkingen. De Iraanse kerk in Kuurne

organiseert online vieringen maar sinds de geboorte van uw dochter woont u deze veel minder bij

(CGVS, p. 6). Gevraagd hoe u dit jaar Pasen vierde, zei u dat u popjes van konijntjes gekocht had.

Verder had u niets speciaals gedaan. U verwees daarbij naar uw moeilijke zwangerschap (CGVS, p.

27). Deze uitleg overtuigt niet. Dat u het belangrijkste feest voor christenen zonder meer laat passeren,

is veelzeggend voor het gebrek aan oprechtheid van uw bekering. Van een bekeerlinge die religieuze

vervolging vreest in haar land van herkomst kan redelijkerwijze verwacht worden dat zij in een land waar

vrijheid van religie heerst alle mogelijkheden aangrijpt om haar nieuwe religie te beleven.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, met name uw ongeloofwaardige bekering in Iran, uw

desinteresse in de situatie voor u in Iran na uw vertrek, uw lacunaire kennis en beperkt religieus

engagement in België, noopt er bijgevolg toe te besluiten dat u helemaal niet heeft aangetoond dat uw

beweerde bekering authentiek en oprecht zou zijn. Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat

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

gezien zal worden door uw omgeving. 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.

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij bovenstaande appreciatie kunnen

weerleggen. Uw kart-e melli toont uw identiteit en nationaliteit aan, dewelke niet ter discussie staan.

Het feit dat u een doopattest, foto’s van uw doopsel en foto’s van uw activiteiten in de kerk heeft

neergelegd, wil niet zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Indien

een verzoeker geen overtuigende verklaringen kan afleggen over zijn bekering tast dat de

geloofwaardigheid/oprechtheid van de bekering aan. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te

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

het nieuw gekozen geloof, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Aangezien uw

activiteiten in België rechtstreeks gelinkt zijn aan uw bekering in Iran, kan er aan uw beweegredenen om

in België actief te zijn bij de evangelische kerk alsook aan de oprechtheid van uw doop evenmin enig

geloof gehecht worden. Bijgevolg kan er niet vanuit gegaan worden dat u in Iran problemen zou kennen

wegens een bekering tot het christendom.

Ook in verband met uw facebookprofiel, waarvan u een screenshot neerlegde en waarop u frequent

christelijk getinte boodschappen deelt, kan opnieuw worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk

heeft gemaakt dat u daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot het christendom. Bovendien dateren de

eerste christelijke berichten van uw profiel van begin maart 2019, dus vlak na uw vertrek uit Iran. Het lijkt
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dan ook dat u dergelijke berichten om opportunistische redenen online heeft geplaatst. Dat u spontaan

een screenshot van uw Facebookpagina neerlegde in het kader van uw verzoek, sterkt dit vermoeden

aan. U heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij een

eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw facebookaccount te verwijderen. Uit

uw religieus geladen facebookprofiel kan dan ook niet zonder meer een vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade afgeleid worden. In dit verband kan nog toegevoegd worden dat uit de

beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers

om internationale bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de

verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die

al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer

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

Voor wat betreft uw partner die als vluchteling werd erkend, moet worden opgemerkt dat elk verzoek

individueel wordt onderzocht en op de individuele merites wordt beoordeeld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster beroept zich in een enig middel op de schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) en het redelijkheidsbeginsel en de materiële

motiveringsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoekster geeft een uiteenzetting omtrent de inhoud van de motiveringsplicht en stelt, verwijzend naar

rechtsleer en rechtspraak, op algemene wijze: “In de mate waarin er zich contradicties en omissies in

het verhaal van de verzoekende partij voordoen zijn deze zeker niet van dien aard om tot de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van de verzoekende partij te besluiten.”

Betreffende haar kennismaking met het christendom, geeft verzoekster vervolgens aan:

“Verwerende partij baseert zich op haar subjectief aanvoelen en weerlegt het relaas van verzoekende

partij allerminst. Het feit dat zij de gang van zaken ‘weinig overtuigend’ vindt, betekent niet dat het niet

zo zou zijn verlopen of dat het gehele relaas van verzoekende partij in twijfel kan worden getrokken.

Verzoekende partij kan maar vertellen wat haar is overkomen en hoe zij kennis heeft gemaakt met het

christendom. Bovendien begrijpt zij niet wat er zo vreemd aan is dat zij zich de specifieke verhalen die

zij jaren geleden las op het internet over het christendom en die een indruk op haar nalieten, niet meer

exact kan herinneren. Deze verhalen zijn de aanzet geweest voor haar om het christendom beter te

leren kennen, maar ondertussen is het veel diepgaander dan enkele verhalen op het internet.

Verwerende partij verwacht van haar een encyclopedische kennis, wat niet redelijk is.

Dat verzoekende partij niet veel informatie kan geven over de mensen die in de huiskerken aanwezig

waren, hoeft ook niet te verbazen. De mensen waren er immers bijzonder discreet omdat zij allen wisten

welke grote risico’s zij namen om er aanwezig te zijn. Persoonlijke informatie werd er aldus niet

uitgewisseld. Het is ook niet zo dat de kerkgangers hier in België elkaar persoonlijk kennen en/of dat

iedereen elkaars achternaam kent. Verzoekende partij begrijpt niet hoe verwerende partij dat wel

verwacht van haar in Iran én in dergelijke gevaarlijke omstandigheden. De redenering van verwerende

partij gaat dan ook niet op. Verzoekende partij begrijpt niet waarom verwerende partij dit niet kan

begrijpen...

Dat verzoekende partij niet werd gescreend, was omdat zij meegenomen werd door Marjan, een trouwe

huiskerkganger. De andere leden vertrouwden erop dat zij niet zomaar eender wie zou meenemen.”

Omtrent haar vertrek naar Italië en de gebeurtenissen die nadien plaatsvonden, doet verzoekster

gelden:

“Marjan had naar de moeder van verzoekende partij gebeld omdat zij dringend op zoek was naar haar.

Ze wilde verzoekende partij waarschuwen omdat haar leven in gevaar was. Marjan was ten einde raad

en kon verzoekende partij nergens vinden. Uit wanhoop, contacteerde zij de moeder van verzoekende

partij en besloot zij ook om open kaart te spelen gezien de ernst van de situatie. Als christen lag het ook

niet in haar aard om leugens te vertellen als de moeder van verzoekende partij haar met vragen bleef

bestoken. Waarom Marjan geen bericht heeft ingesproken, moet aan Marjan gevraagd worden, doch

hoeft dit niet te verbazen, gezien zij waarschijnlijk geen belastende berichten wilde inspreken die

achteraf tegen haar zouden kunnen worden gebruikt.
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Verzoekende partij heeft Marjan ook niet ingelicht over haar reis naar Italië, omdat dit initieel een

zakelijke reis betrof. Zij vertelde ook niet over al haar plannen aan Marjan. Verzoekende partij begrijpt

niet wat hier zo vreemd aan is.

Dat verzoekende partij niet weet waarom Marjan - of de andere huiskerkgangers - zich bekeerd hadden,

hoeft evenmin te verbazen.

In een land waar bekering je dood betekent, zijn dergelijke gesprekken niet aan de orde. Iedereen is er

erg op zichzelf en zijn privacy gesteld.”

Met betrekking tot de aan haar verweten onwetendheid over de gebeurtenissen na haar vertrek, geeft

verzoekster aan:

“Verwerende partij verwacht van verzoekende partij aldus dat zij – ook na haar vlucht - de situatie in Iran

blijft opvolgen. Verwerende partij begrijpt duidelijk de ernst van de situatie niet. Het feit dat verzoekende

partij zich had bekeerd tot het christendom betekende dat zij daarmee haar doodsvonnis getekend had.

Na haar vlucht uit Iran, bevind zij zich in een veilig land en heeft zij niet de neiging om nog verder te

gaan uitpluizen wat er in Iran is gebeurd. Haar enige bezorgdheid was om haar leven in veiligheid te

brengen. Waarom zou zij nog verder moeten onderzoeken wat er verder nog in Iran was gebeurd? En

hoe toont dit aan dat - omdat zij dat niet heeft gedaan - haar relaas in twijfel kan worden getrokken...?

Verzoekende partij begrijpt deze redenering van verwerende partij dan ook niet.

Bovendien verwacht verwerende partij informatie van verzoekende partij die zij onmogelijk kan geven:

zij heeft geen idee wie de huiszoeking uitgevoerd heeft: de personen die een huiszoeking gedaan

hebben stellen zich niet voor. Dit is de gang van zaken in Iran. Men doet wat men wil zonder enige

verdere uitleg. Niet alles is geregeld en georganiseerd zoals in België.

p. 11-12 CGVS

(…)

Wat de huiszoeking bij haar zus betreft heeft zij weldegelijk verteld wanneer dit plaatsvond en wat er is

gebeurd: p. 13 CGVS

(…)

p. 14 CGVS

(…)”.

Met betrekking tot haar religieuze activiteiten in België, betoogt verzoekster vervolgens:

“De redenering van verwerende partij tart werkelijk alle verbeelding.

Zoals zij zelf aanhaalt, ging verzoekende partij sinds aan aankomst in België wekelijks naar de kerk. Ne

de uitbraak van de corona crisis is zij inderdaad minder naar de kerk beginnen gaan, maar met reden!

Immers, COVID-19 is een dodelijke longziekte die tot op heden niet onder controle is. De gevolgen bij

een besmetting ervan zijn uiterst onzeker. Bovendien was verzoekende partij zwanger en wilde zij geen

risico’s nemen voor haar en haar ongeboren kind door naar de kerk te gaan.

p. 6 CGVS

(…)

Daarnaast is voor haar haar geloofsbeleving niet louter verbonden aan een kerk. Zij hoeft er aldus niet

naartoe te gaan om te kunnen bidden en een goed christen te zijn. Verzoekende partij opteerde ervoor

om de maatregelen die opgelegd werden door de overheid na te volgen en volgde online sessies van de

kerkvieringen wanneer zij er nood aan had. p. 6 CGVS

(…)

De redenering en de verwijten van verwerende partij gaan dan ook niet op.

Wat betreft het feit dat verzoekende partij kort na haar aankomst in België naar de kerk is gegaan, hoeft

dit evenmin te verbazen. Immers, voor de eerste keer in haar leven kon zij zonder vrees een kerk

binnenwandelen. Zij had hier altijd naar gehunkerd en kan dan ook niet wachten om van deze privilege

te kunnen genieten. Ook de vriend van verzoekende partij - met wie zij thans een kind heeft – is een

christen die vaak naar de kerk gaat, waardoor het voor verzoekende partij eenvoudig was om zich bij

hem aan te sluiten en met hem mee te gaan. Verzoekende partij begrijpt dan ook niet waarom dit een

indicatie zou vormen om haar geloof in twijfel te trekken.

Hoe meer zij aantoont dat zij weldegelijk het christelijk geloof aanhangt; des te averechtser het lijkt te

werken bij verwerende partij.

Niets lijkt verwerende partij immers als ‘aannemelijk’ te willen aanvaarden: noch haar kennis over het

christendom, noch haar bezoeken aan de kerk, noch haar doopcertificaat, noch foto’s van haar

activiteiten binnen de kerkgemeenschap,...

Het lijkt erop dat verwerende partij er alles aan tracht te doen om GEEN geloof te hechten aan het

relaas, de kennis en de vrees van verzoekende partij. Van enig objectief onderzoek is in casu geen

sprake.”
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Voorts gaat verzoekster in op haar Facebookprofiel. In dit kader doet zij gelden:

“Deze argumentering van verwerende partij toont nogmaals aan dat zij de gang van zaken in Iran niet

kent. Facebook wordt er immers gefilterd, zij kon aldus maar een profiel aanmaken na haar vertrek uit

Iran. Dit heeft aldus helemaal niets te maken met ‘opportunistische beweegredenen’.

Ongeacht of verzoekende partij gelooft dat verzoekende parij zich uit een diepe overtuiging dn wel uit

opportunimse heeft bekeerd tot het Christendom (quod certe non), dannog kan niet voorbij gegaan

worden aan het feit dat verzoekende partij zich bekeerd heeft, dat zij naar de kerk gaat, dat zij gedoopt

werd,...

Al deze elementen maken het voor verzoekende partij onmogelijk om terug te keren naar Iran zonder

gevaar voor haar leven.

Op afvalligheid staat nog steeds de doodstraf in Iran:

(…)

Verzoekende partij begrijpt dan ook niet hoe verwerende partij kan stellen dat verzoekende partij op een

veilige manier zou kunnen terug keren naar Iran.”

2.2. Verzoekster 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. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog benevens de in het verzoekschrift aangehaalde en

geciteerde informatie geen stukken of documenten bij het verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

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

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

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

3.2. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekster de bestreden beslissing aanvecht

noch betwist waar terecht gesteld wordt dat in haren hoofde geen bijzondere procedurele noden konden

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

gerespecteerd en dat zij kon voldoen aan haar verplichtingen.

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

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

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

kader van artikel 48/4.

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

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

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

aangevoerde argumenten.

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

land omdat zij zich zou hebben bekeerd tot het christendom.

Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd, kan in dit kader

verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is

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

inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen

van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn

kennis van de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker

om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het

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

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

internationale bescherming.

Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing met recht wordt

gemotiveerd:

“Vooreerst zijn uw verklaringen over uw kennismaking met en bekering tot het christendom in Iran

ontoereikend. U stelde dat Marjan u een bijbel overhandigde nog voor ze expliciet over het christendom
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had gesproken en had toegegeven dat ze zelf bekeerd was (CGVS, p. 16, 19), terwijl uit uw verklaringen

blijkt dat zij wist dat u uit een streng gelovige en conservatieve familie kwam (CGVS, p. 24). Dit is een

houding die, gelet op het risico dat christelijk proselitisme in Iran inhoudt, zeer weinig aannemelijk is.

Aangezien de bijbel van Marjan oud en versleten was en de blaadjes niet meer op volgorde zaten, ging

u zelf op internet op zoek naar informatie over het christendom. U wist echter niet meer welke teksten u

gelezen had. U wees erop dat het twee, drie jaar geleden is en dat u het zich bijgevolg niet herinnert

(CGVS, p. 20-21). Deze uitleg kan slechts weinig overtuigen. Uit uw eerdere verklaringen blijkt immers

dat deze teksten u bijzonder aanspraken en u sterkten in uw motivatie om zich tot het christendom te

bekeren (CGVS, p. 16).”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Voor de

onaannemelijke houding van Marjan en de ongeloofwaardigheid van de door haar geschetste gang van

zaken, biedt zij niet de minste verklaring. Dat Marjan in de Iraanse context, dit zonder dat zij het expliciet

zouden hebben gehad over het christendom en wetende dat verzoekster uit een streng gelovige,

conservatieve familie kwam, zonder meer zou hebben aangegeven dat zij bekeerd was en een bijbel

aan verzoekster zou hebben overhandigd, is niet geloofwaardig.

Verder houdt verzoekster ten onrechte voor dat van haar niet mocht worden verwacht dat zij zou kunnen

aangeven welke teksten zij had opgezocht op het internet. Zoals zij blijkens haar voormelde

verklaringen zelf aangaf en zoals zij overigens uitdrukkelijk bevestigt in het verzoekschrift, spraken deze

teksten haar immers bijzonder aan en zouden deze een grote rol hebben gespeeld in, de aanzet hebben

gevormd voor en ten grondslag hebben gelezen van haar bekering tot het christendom. Gelet op de

door verzoekster verklaarde, bepalende impact van deze teksten in haar kennismaking met het

christendom en haar verdere bekeringsproces, was het, dit in tegenstelling met wat verzoekster tracht te

laten uitschijnen in het voorliggende verzoekschrift, geenszins onredelijk om van haar een meer

gedegen kennis omtrent deze teksten te verwachten. Dat zij hieromtrent een gebrek aan kennis

vertoonde, doet bijgevolg afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar zelfverklaarde bekering tot het

christendom.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Voorts is het frappant dat u niet kon zeggen wat de aanleiding voor Marjan vormde om zich tot het

christendom te bekeren. Uw stelling dat dit iets persoonlijks is, waar u nooit naar gevraagd hebt en ook

nooit naar zou vragen (CGVS, p. 21), overtuigt hoegenaamd niet. Jullie waren immers hechte

vriendinnen en volgens uw verklaringen getroostte Marjan zich veel moeite om u te bekeren. In dit licht

is het weinig waarschijnlijk dat zij niet over haar eigen ervaring om zich van de islam tot het christendom

te bekeren, verteld zou hebben.”

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

de blote, ongefundeerde en niet-gestaafde bewering dat dergelijke gesprekken gelet op de sancties op

een bekering in Iran niet worden gevoerd en dat iedereen er op zijn privacy gesteld is, kan immers

bezwaarlijk geloof worden gehecht. Gelet op de verklaarde hechte vriendschapsband tussen

verzoekster en Marjan, de vele gesprekken die zij met elkaar hadden, de moeite die Marjan zich

getrooste om verzoekster te bekeren, de bijzonder belangrijke rol die Marjan speelde in verzoeksters

zelfverklaarde bekeringsproces en de vergelijkbare situatie waarin zij zich omwille van hun bekering

beiden bevonden, kon weldegelijk worden verwacht dat zij het over de bekering van Marjan zouden

hebben gehad. Dat verzoekster in deze context en in de loop van haar eigen bekeringsproces nooit zou

hebben gevraagd of vernomen wanneer Marjan zich bekeerde, waarom zij zich bekeerde en welke de

aanleiding vormde voor haar bekering, is aldus manifest ongeloofwaardig (administratief dossier, notities

van het persoonlijk onderhoud, p.21).

Voorts wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Ook uw verklaringen over de manier waarop u in de huiskerk geïntroduceerd werd, zijn weinig

aannemelijk. Marjan nam u op een dag mee naar de huiskerk. U zou er met al uw vragen terecht

kunnen. Gevraagd of u op één of andere manier gescreend werd alvorens u werd toegelaten,

antwoordde u slechts dat u het gevoel had dat Marjan u vertrouwde en al over u verteld had. U voegde

daar nog aan toe dat niemand zijn gsm mee naar binnen mocht nemen (CGVS, p. 16-17, 22). Dat u

geen enkele screening onderging alvorens toegelaten te worden tot de huiskerk is, gelet op het risico

dat christelijk proselitisme in Iran inhoudt, geenszins overtuigend. Bovendien kon u bitter weinig

vertellen over de andere leden van de huiskerk. Zo had u, niettegenstaande u gedurende vijf maanden

bijna wekelijks naar de huiskerk geweest zou zijn, geen idee wie de eigenaar was van het huis waar de

huiskerk doorging (CGVS, p. 21-22). De huiskerk werd geleid door meneer H. (…). U ging ervan uit dat

hij ook een bekeerd christen was maar kon dit niet met zekerheid stellen. Jullie konden bij hem terecht

met vragen over het heilige boek. U had echter geen idee of hij hiervoor een bepaalde opleiding

genoten had (CGVS, p. 22-23). Daarenboven is het erg frappant dat u van geen enkele van de andere
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leden de familienaam kende. Dat u ze niet zo goed kende omdat u het nieuwste lid was (CGVS p. 23), is

hiervoor geen overtuigende verklaring, daar u deze mensen gedurende vijf maanden op wekelijkse

basis ontmoette. Gelet op bovenstaande elementen kan er geen geloof gehecht worden aan het

startpunt van uw interesse voor het christendom en bijgevolg evenmin aan uw interesse voor het

christendom in Iran.”

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. De Raad treedt verweerder bij

waar deze motiveert dat aangenomen kan worden dat, gelet op het risico dat een nieuw lid met zich

bracht, verzoekster toch enigszins zou worden gescreend alvorens zij werd toegelaten tot de huiskerk.

Verzoekster slaagt er niet in om deze vaststelling te ontkrachten. Met haar loutere herhaling van haar

eerder afgelegde verklaringen, doet zij aan de voormelde vaststelling immers geenszins afbreuk.

Dat er uit veiligheidsoverwegingen geen persoonlijke informatie werd uitgewisseld, kan verder

geenszins overtuigen. Zulks is namelijk onaannemelijk aangezien het in de door haar geschetste

context net aangewezen was dat de leden van de huiskerk bij een eventuele ontdekking de overige

leden zouden kunnen waarschuwen. Dat deze leden zich aan elkaar niet terdege zouden hebben

voorgesteld in het kader van hun gemeenschappelijke activiteiten en aldaar enkel hun voornaam te

kennen zouden hebben gegeven, is, te meer nu de activiteiten van zulke huiskerk berusten op en

afhankelijk zijn van het onderlinge vertrouwen tussen de leden, dan ook niet geloofwaardig.

Omwille van diezelfde redenen en daar zij zich allen in een gelijkaardige situatie bevonden, kennelijk

afweken van de geldende norm en zich onderwierpen aan dezelfde risico’s, kon eveneens worden

verwacht dat verzoekster en de leden van haar huiskerk het zouden hebben gehad over hun bekering

en hun activiteiten. Bijgevolg mocht redelijkerwijze weldegelijk van haar worden verwacht dat zij zou

weten wie de eigenaar van het huis was, of de kerkleider zelf al dan niet een bekeerd christen was en of

deze persoon hiervoor al dan niet een bepaalde opleiding genoot.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Vervolgens is het hoogst bevreemdend dat Marjan er niet van op de hoogte was dat u naar Italië zou

reizen voor uw werk. Jullie waren immers goed bevriend. U verklaarde zelfs expliciet dat u geen andere

dichte vrienden had. Bovendien was het de eerste keer dat u naar Europa reisde. Uw uitleg dat u het

niet nodig vond om het nieuws van de reis met haar te delen, is weinig aannemelijk (CGVS, p. 18-19).”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Gelet op haar

verklaarde band met Marjan, zoals hierboven aangehaald, is het niet aannemelijk dat zij Marjan niet zou

hebben ingelicht van haar reis naar Europa. Dit geldt nog des te meer nu uit haar verklaringen blijkt dat

een onmogelijkheid om haar te bereiken en een afwezigheid uit de huiskerk Marjan er kennelijk toe

aanzetten om haar te proberen contacteren en daartoe zelfs haar ouders te bellen (administratief

dossier, notities van het persoonlijke onderhoud, p.17). Gelet op deze verklaring, kon worden verwacht

dat verzoekster het nuttig zou hebben geacht om Marjan op voorhand in te lichten over haar vertrek en

Marjan ervan op de hoogte te brengen dat zij enige tijd in het buitenland zou vertoeven en niet

bereikbaar zou zijn.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht aangegeven:

“Evenzeer bevreemdend is dat Marjan u weliswaar zou hebben proberen te bellen, maar u vervolgens

op geen enkele manier een persoonlijk bericht achtergelaten of verstuurd zou hebben. Daarentegen zou

Marjan naar uw moeder gebeld hebben en gezegd hebben dat u zich bekeerd hebt, terwijl ze ervan op

de hoogte is dat uw ouders conservatieve moslims zijn (CGVS, p. 24-25). Dat Marjan niet voorzichtiger

omspringt met dergelijke gevoelige informatie, komt geenszins overtuigend over.”

Verzoekster slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. De Raad treedt verweerder bij en is van

oordeel dat het in geheel niet geloofwaardig is dat Marjan, gelet op de Iraanse context, gelet op het feit

dat zij, zoals reeds hoger bleek, wist dat verzoeksters gezin een streng religieus en conservatief gezin

was en gelet op de aperte risico’s die zulks met zich bracht voor zowel haar eigen persoon als

verzoekster, ervoor zou hebben gekozen om open kaart te spelen met verzoeksters ouders en

eenvoudigweg aan te geven dat verzoekster bekeerd was. Deze vaststelling wordt nog versterkt doordat

verzoekster in het verzoekschrift aangeeft dat Marjan niets belastend wilde doen en daarom geen

boodschap zou hebben achtergelaten. Verzoeksters verklaringen in het verzoekschrift ontberen in deze

iedere logica. Dat Marjan enerzijds geen boodschap zou hebben achtergelaten of ingesproken omdat dit

belastend zou kunnen zijn doch anderzijds wel eenvoudigweg aan verzoeksters streng religieuze en

conservatieve ouders zou hebben te kennen gegeven dat verzoekster (door haar) bekeerd was, is in het

geheel niet plausibel en is manifest onaannemelijk.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gesteld:

“Ook over de situatie in Iran na uw vertrek schieten uw verklaringen ernstig tekort. U had geen enkel

idee wat de aanleiding vormde voor Marjan om uw moeder te waarschuwen. U bleef in het ongewisse of
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er al dan niet iets in de huiskerk gebeurd was (CGVS, p. 17). U had geen idee hoe de autoriteiten bij u

terecht zijn gekomen (CGVS, p. 27). Verder is het frappant dat u geen enkel nieuws meer had over

Marjan of over andere leden van de huiskerk (CGVS, p. 17, 24). U bleek zich overigens weinig moeite

getroost te hebben om enig nieuws over hen in te winnen. U zou weliswaar Marjan gebeld hebben,

maar haar gsm stond uit. Uw uitleg dat iemand naar haar huis sturen zowel voor u als voor haar

gevaarlijk is, net zoals het gevaarlijk is om aan andere mensen te vragen contact te leggen met andere

leden van de huiskerk (CGVS, p. 18, 25), is puur hypothetisch en betreft geenszins een afdoende

verschoningsgrond voor uw nalaten ter zake. Dat u geen verdere inspanningen leverde om informatie te

weten te komen over Marjan of andere huisgenoten, wijst op een flagrant gebrek aan interesse

aangaande elementen die verband houden met de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse

autoriteiten. Dit is des te frappanter daar het telefoontje van Marjan aan uw moeder de directe

aanleiding vormde voor uw beslissing om niet terug te keren naar Iran, wat een drastische impact had

op uw leven.”

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

Integendeel bevestigen haar verklaringen in het voorliggende verzoekschrift duidelijk het voormelde, in

haren hoofde vastgestelde, bijzonder verregaande en kennelijke gebrek aan interesse voor haar

voorgehouden situatie en problemen. Verzoekster geeft immers andermaal aan dat zij niet de neiging

heeft “om nog verder te gaan uitpluizen wat er in Iran is gebeurd” en stelt zich de vraag: “Waarom zou

zij nog verder moeten onderzoeken wat er verder nog in Iran was gebeurd?”. Zulks kan bezwaarlijk

ernstig worden genomen. Gezien verzoekster klaarblijkelijk volledig in het duister tastte over de reden

waarom Marjan haar trachtte te waarschuwen, over de eventuele feiten ten grondslag van deze

waarschuwing en over de vraag of er al dan niet iets was gebeurd met (de leden van) de huiskerk, kon

weldegelijk van haar worden verwacht dat zij de nodige pogingen zou hebben ondernomen teneinde

contact op te nemen met Marjan of de overige leden van de huiskerk om hierover meer te weten te

komen. Dergelijke informatie is immers essentieel met het oogmerk om de werkelijke aard van haar

problemen en het eventuele risico dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst loopt in te

schatten. Redelijkerwijze kan bovendien van een verzoeker om internationale bescherming worden

verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren

omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoekster naliet

dit te doen en hiervan bovendien kennelijk het nut niet inziet, getuigt dan ook van een bijzonder

verregaand gebrek aan interesse voor haar voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan

de ernst en de geloofwaardigheid van haar ingeroepen vrees voor vervolging.

Verder blijkt uit verzoeksters verklaringen dat zij uiterst vage, gebrekkige en ongeloofwaardige

verklaringen aflegde over de huiszoekingen die na haar vertrek uit haar land van herkomst zouden

hebben plaatsgevonden bij haar ouders en bij haar zus. Hoewel zij initieel aangaf dat de huiszoeking bij

haar ouders enkele dagen na haar vertrek zou hebben plaatsgevonden, stelde zij even later dat zij niet

wist wanneer de huiszoekingen bij haar moeder en haar zus plaatsvonden en gaf zij aan: “Ik weet niet

wanneer het allemaal gebeurd is. Het is al een tijdje geleden. Ik ben het pas drie maanden geleden via

mijn zus te weten gekomen”. Vervolgens erop gewezen dat zij eerder aangaf dat de huiszoeking bij haar

moeder plaatsvond enkele dagen na haar vertrek, verklaarde zij: “Ja, ik denk het wel. Misschien”.

Wanneer verder werd gevraagd wanneer de huiszoeking bij haar zus dan plaatsvond, gaf zij aan dat dit

ongeveer in dezelfde periode moet geweest zijn doch bleek zij niet bij machte om aan te geven of dit

dezelfde dag, dezelfde week of zelfs maar dezelfde maand was. Daarenboven bleek verzoekster niet te

weten en niet te hebben gevraagd hoeveel personen de huiszoekingen in kwestie uitvoerden

(administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.12-13). Aldus spreidde verzoekster

andermaal een verregaand gebrek aan kennis en interesse tentoon inzake voor haar relaas en vrees

nochtans cruciale feiten. Omwille van de reeds hoger aangehaalde redenen, doet dit op fundamentele

wijze afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van haar vermeende nood aan bescherming.

Overigens is het evenmin aannemelijk dat verzoeksters zus verzoekster dermate laat zou hebben

ingelicht omtrent de voormelde huiszoekingen. Verzoekster laat de bestreden beslissing in dit kader

volledig onverlet waar gemotiveerd wordt:

“Ofschoon u Iran verliet in februari 2019, zou u dit nieuws slechts een drietal maanden geleden van uw

zus Z. (…) hebben vernomen. Nochtans gaf u aan geregeld contact te onderhouden met uw zus Z. (…).

Dat u zich verdrietig voelde, volstaat, gelet op het belang van deze informatie, niet om te verklaren om

welke reden u pas recentelijk van deze invallen op de hoogte gebracht werd.”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoekster deze

onverlet laat, onverminderd overeind. Dat haar zus haar, gelet op het belang van deze informatie en het

door haar ingediende verzoek om internationale bescherming, niet eerder zou hebben ingelicht over

dermate ernstige en cruciale feiten, is in het geheel niet aannemelijk.
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Voorts wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd:

“Verder slaagde u er niet in enige informatie te verschaffen over een eventuele rechtszaak die tegen u

zou zijn opgestart. Eerst beweerde u dat er geen gerechtelijke procedure tegen u werd opgestart. U

vermoedde dat er geen convocaties voor u werden opgestuurd (CGVS, p. 15). Later verklaarde u dat de

autoriteiten wel in staat zijn om een zaak tegen u op te starten. U stelde evenwel dat er niemand is die

de situatie voor u in Iran opvolgt. U hebt geen advocaat in Iran. U ging ervan uit dat ook uw familie in

Iran nog geen contact had opgenomen met een advocaat om te informeren over wat er u boven het

hoofd hangt (CGVS, p. 25-26). Van een verzoeker kan nochtans redelijkerwijze verwacht worden dat hij

of zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met

de kern van zijn of haar vluchtrelaas.”

Verzoekster voert ter weerlegging van de voormelde motieven, mede gelet op de reeds hoger

aangehaalde redenen, geen dienstige argumenten aan. Dat zij ook op dit vlak een klaarblijkelijk en

verregaand gebrek aan interesse tentoonspreidde, vormt andermaal een ernstige negatieve indicatie

voor de geloofwaardigheid van haar voorgehouden bekering, problemen en vrees voor vervolging.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters beweerde bekering tot het christendom in Iran, aan de hieruit voortgesproten

problemen in haar land van herkomst en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoekster aangehaalde,

concrete vrees voor vervolging.

Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd als volgt:

“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. Dat u vier dagen na uw aankomst in België reeds een

kerk bezoekt (CGVS, p. 5), en u dit kerkbezoek linkt aan uw bekering in Iran, terwijl deze bekering in

Iran niet geloofwaardig is, toont aan dat er aan uw beweegredenen om in België naar de kerk te gaan

geen enkel geloof gehecht kan worden en dat u bijgevolg eerder omwille van opportunistische redenen

dan vanuit een oprechte overtuiging in België naar een kerk gaat. Dat u sindsdien tot aan de sluiting van

de kerk wegens de coronamaatregelen wekelijks naar de kerk ging, toont evenmin de oprechtheid van

uw bekering aan, aangezien, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw bekering in Iran,

duidelijk is dat deze beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in België een opportunistisch karakter

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

Voorts moet worden vastgesteld dat uw kennis van de Bijbel voor iemand die beweert al twee jaar

intensief met het christendom bezig te zijn, schromelijk tekortschiet. Zo beweerde u dat het laatste boek

van de Bijbel de parabels waren, hetgeen manifest onjuist is. Gevraagd om welke parabels het dan

gaat, moest u het antwoord schuldig blijven. Even later vermoedde u dat de parabels de droom van

Johannes bevatten, hetgeen opnieuw een bizar antwoord is. De Bijbel eindigt immers weliswaar met de

openbaring van Johannes, doch de parabels komen voor in de vier evangeliën. De parabels van de

verloren zoon en van de barmhartige samaritaan zegden u niets. De figuur van Paulus kon u slechts

zeer beperkt plaatsen. Gevraagd naar welke boeken in het Nieuwe Testament voorkomen, kon u slechts

Mattheüs, Marcus, Johannes, de parabels en een niet nader genoemd boek over de apostelen noemen

(CGVS, p. 27-29). Voor iemand die al twee jaar de Bijbel aan het lezen is, en om die reden vreest de

doodstraf te krijgen in zijn land van herkomst, is uw Bijbelkennis dan ook ondermaats.

Dat uw bekering niet oprecht is en een opportunistisch karakter vertoont, blijkt voorts ook nog uit uw

engagement om uw nieuwe religie te beleven. (…)

Gevraagd hoe u dit jaar Pasen vierde, zei u dat u popjes van konijntjes gekocht had. Verder had u niets

speciaals gedaan. U verwees daarbij naar uw moeilijke zwangerschap (CGVS, p. 27). Deze uitleg

overtuigt niet. Dat u het belangrijkste feest voor christenen zonder meer laat passeren, is veelzeggend

voor het gebrek aan oprechtheid van uw bekering.”

Verzoekster voert blijkens een lezing van het verzoekschrift en mede gelet op de reeds hoger gedane

vaststellingen ter weerlegging van de voormelde motieven niet één concreet en dienstig argument aan.

De Raad treedt verweerder bij en is met betrekking tot de door verzoekster gevoerde, religieuze

activiteiten na aankomst in Europa, dit mede gelet op haar ontoereikende kennis van de bijbel die zij

reeds twee jaar beweerde te lezen, van oordeel dat, gezien verzoekster blijkens het voorgaande

kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent haar beweerde bekering en de hieruit

voortgesproten problemen, deze klaarblijkelijk niet zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde

religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter van verzoeksters relaas inzake

haar bekering en problemen, oordeelt de Raad dat verzoeksters 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.
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Mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, wordt in de bestreden beslissing eveneens met

recht gemotiveerd als volgt:

“Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst

als christen zal manifesteren of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving.

(…)

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij bovenstaande appreciatie kunnen

weerleggen. Uw kart-e melli toont uw identiteit en nationaliteit aan, dewelke niet ter discussie staan.

Het feit dat u een doopattest, foto’s van uw doopsel en foto’s van uw activiteiten in de kerk heeft

neergelegd, wil niet zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Indien

een verzoeker geen overtuigende verklaringen kan afleggen over zijn bekering tast dat de

geloofwaardigheid/oprechtheid van de bekering aan. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te

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

het nieuw gekozen geloof, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Aangezien uw

activiteiten in België rechtstreeks gelinkt zijn aan uw bekering in Iran, kan er aan uw beweegredenen om

in België actief te zijn bij de evangelische kerk alsook aan de oprechtheid van uw doop evenmin enig

geloof gehecht worden. Bijgevolg kan er niet vanuit gegaan worden dat u in Iran problemen zou kennen

wegens een bekering tot het christendom.

Ook in verband met uw facebookprofiel, waarvan u een screenshot neerlegde en waarop u frequent

christelijk getinte boodschappen deelt, kan opnieuw worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk

heeft gemaakt dat u daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot het christendom. Bovendien dateren de

eerste christelijke berichten van uw profiel van begin maart 2019, dus vlak na uw vertrek uit Iran. Het lijkt

dan ook dat u dergelijke berichten om opportunistische redenen online heeft geplaatst. Dat u spontaan

een screenshot van uw Facebookpagina neerlegde in het kader van uw verzoek, sterkt dit vermoeden

aan. U heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij een

eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw facebookaccount te verwijderen. Uit

uw religieus geladen facebookprofiel kan dan ook niet zonder meer een vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade afgeleid worden. In dit verband kan nog toegevoegd worden dat uit de

beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers

om internationale bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de

verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die

al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer

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

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Mede gelet op de reeds hoger

gedane vaststellingen, voert zij niet één concreet en dienstig argument aan ter weerlegging van de

gedane vaststellingen inzake het door haar gevoerde Facebookprofiel. Uit de voorliggende informatie

blijkt te dezen 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 verzoekster, dit mede gelet op de reeds hoger gedane

vaststellingen, zulks in haren hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan immers

geen geloof worden gehecht aan de bewering dat zij zou zijn bekeerd tot het christendom, zij reikt, te

meer nu het voormelde Facebookprofiel niet onder haar eigen naam doch wel onder de naam S.J. (…)

wordt gevoerd, niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de

autoriteiten weet zouden hebben van haar activiteiten in België en op de sociale media en zij maakt,

gelet op het aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat zij

daardoor in concreto in de negatieve aandacht van haar autoriteiten zou staan. Verder weerlegt zij de

terechte vaststelling niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar

bekering en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van haar activiteiten in België en op de sociale

media, redelijkerwijze van haar mag worden verwacht zij voorafgaand aan een terugkeer de betreffende

berichten op deze sociale media verwijdert.

Voor het overige laat verzoekster de voormelde motieven ongemoeid. Bijgevolg blijven deze

onverminderd gehandhaafd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan (het

oprechte karakter van) verzoeksters bekering, dat verzoekster niet aantoont of aannemelijk maakt dat zij

zich bij een terugkeer naar haar land van herkomst als bekeerling zou profileren of als dusdanig zou

riskeren te worden beschouwd en dat verzoekster derhalve evenmin aantoont of aannemelijk maakt dat
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zij ingevolge hiervan problemen zou riskeren of een gegronde vrees voor vervolging in de

vluchtelingenrechtelijke zin zou dienen te koesteren.

De informatie zoals aangehaald en geciteerd door verzoekster is voor het overige bijgevolg niet dienstig.

Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op haar persoon. Dergelijke

algemene informatie kan niet volstaan om aan te tonen of aannemelijk te maken dat verzoekster bij een

terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoekster dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande,

manifest in gebreke.

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing aanvecht noch

betwist waar gesteld wordt:

“Voor wat betreft uw partner die als vluchteling werd erkend, moet worden opgemerkt dat elk verzoek

individueel wordt onderzocht en op de individuele merites wordt beoordeeld.”

Gezien verzoekster deze motieven niet aanvecht of betwist, eerder geen aan haar (relatie en kind met

haar) partner gerelateerde vrees of risico aanhaalde en dergelijke vrees of dergelijk risico evenmin

aanhaalt of uitwerkt in het verzoekschrift en/of in de verdere loop van onderhavige beroepsprocedure,

treedt de Raad verweerder in de voormelde motivering bij. Dient immers te worden opgemerkt dat ieder

verzoek om internationale bescherming afzonderlijk en op individuele wijze moet worden onderzocht en

beoordeeld, rekening houdend met de concrete situatie in het land van herkomst alsook met de

individuele elementen zoals aangebracht door de verzoeker om internationale bescherming. Bovendien

betreft het steeds de beoordeling van de situatie in het land van herkomst zoals deze bestaat op het

ogenblik van de beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming. De appreciatie van de

feiten in het licht van de bestaande situatie in het land van herkomst gebeurt in elk stadium van het

verzoek om internationale bescherming. Feiten en elementen eigen aan elk concreet verzoek om

internationale bescherming zijn bepalend bij de beoordeling van het dossier.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.5. Verzoekster 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 zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

niet aan dat in haren hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer

naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2

van de Vreemdelingenwet.

3.6. Verzoekster duidt voor het overige niet op welke wijze het redelijkheidsbeginsel te dezen en door de

bestreden beslissing zou zijn geschonden. Bijgevolg wordt ook deze schending niet dienstig

aangevoerd.

3.7. Verzoekster brengt, mede gelet op het voorgaande, verder geen concrete gegevens aan waaruit

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

niet eerlijk en op objectieve wijze 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.

3.8. 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 mei 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


