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 nr. 257 054 van 22 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH 

Vlaanderenstraat 4 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 23 april 2021 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 22 maart 2021 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming (bijlage 

13quinquies). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat N. AHMADZADAH verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten D. MATRAY en A. DE 

WILDE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 oktober 2020 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de 

commissaris-generaal) ten aanzien van de verzoekende partij, die verklaart van Iraanse nationaliteit te 

zijn, de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Op 4 maart 2021 bij arrest nr. 250 464 beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) na een beroep tegen voornoemde beslissing eveneens tot weigering van de vluchtelingenstatus 

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 
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Op 22 maart 2021 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale bescherming. Dit is de 

bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / 

mevrouw die verklaart te heten, 

 

naam : A. (...) 

voornaam : A. (...) 

geboortedatum : (...).1984 

geboorteplaats : Teheran 

nationaliteit : Iran 

 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 06/10/2020 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen en op 04/03/2021 

werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tegen deze beslissing verworpen met 

toepassing van artikel 39/2, § 1,1°, van de wet van 15 december 1980. 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen: hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos.     

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij het volgende aan: “De bestreden beslissing schendt 

artikel 3 en artikel 9 EVRM, de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5, schending van 49/2, §4 en 55/4, §2 57/7ter, 

62, 74/13 en artikel 74/14 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (‘Vreemdelingenwet’), 

artikel 4.3 (c) van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, artikel 27 van het Koninklijk 

besluit van 11 maart 2003, artikel I van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status 

van vluchtelingen (‘Vluchtelingenconventie’), de algemene motiveringsplicht, de medewerkingsplicht, het 

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 

en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 

artikel 3 punt 7 richtlijn 2008/115/EG”. Uit de bewoordingen van het middel blijkt dat zij eveneens artikel 

41 van het Handvest van de Grondrechten van de Unie (hierna: het Handvest) geschonden acht. 

 

Het middel luidt als volgt: 
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“De uitdrukkelijke motiveringsverplichting zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel in kennis te stellen 

van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en hij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624; RvS 29 oktober 2002, nr. 111.954).  

De uitdrukkelijke motiveringsverplichting zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt.  

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip afdoende 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de vreemdelingenwet. In casu houdt 

de verwerende partij onvoldoende rekening met de levenssituatie van verzoeker zoals werd bijgebracht 

in de stukken van het administratief dossier bij de CGVS.  

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

De zorgvuldigheidsplicht daarentegen houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit betekent dat de beslissing dient te steunen op werkelijke bestaande en correcte feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

Bij de beoordeling van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. De Raad onderzoekt enkel of de overheid in 

redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen 

gegeven voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. De Raad toetst voorts in het kader 

van zijn wettigheidtoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het 

op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen, (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R.W. 1982 - 1983, 963.).  

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat het CGVS in hoofde van verzoeker op 

06.10.2020 een negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming heeft genomen 

en dat het beroep tegen deze beslissing werd verworpen door uw Raad op 04.03.2021.  

Verzoeker is echter niet gehoord door de verwerende partij. Nochtans bepaalt artikel 41 van het 

Handvest het volgende:  

Artikel 41  

Recht op behoorlijk bestuur  

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.  

2. Dit recht behelst met name:  

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen;  

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim;  

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.  

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door 

haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 
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4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen rot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen.  

Art. 20 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de vreemdelingenwet stelt uitdrukkelijk dat:  

“Art. 74/13. Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde 

rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van 

de betrokken onderdaan van een derde land.”  

Art. 1, 6° van de Vreemdelingenwet definieert immers een verwijderingsmaatregel als volgt:  

“6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 

vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”.  

Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt eveneens dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement 

eerbiedigen, dat is omgezet in artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet. De drie te respecteren 

elementen in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vinden eveneens hun weerklank in respectievelijk 

de artikelen 24 (hoger belang van het kind), 4 (verbod van folteringen en van onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen) en 7 (eerbiediging van het familie- en gezinsleven) van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Bij de tenuitvoerlegging van de 

Terugkeerrichtlijn zijn de Lidstaten eveneens gehouden tot naleving van die artikelen van het Handvest. 

Conform artikel 52, 3 van het Handvest moet aan de artikelen 4 en 7 van het Handvest eenzelfde 

draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM.  

Het EVRM en het Handvest primeren immers op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het 

kader van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op 

een schending van die hogere verdragsbepalingen die zoals hoger geduid impliciet doch zeker vervat 

liggen in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

De verwerende partij gaat voorbij aan het feit dat verzoeker bekeerd is tot het christendom en neemt 

geen motieven in de bestreden beslissing inzake de behandeling van bekeerlingen in Iran.  

Ter zake dient verzoeker op te werpen dat het CGVS niet heeft betwist dat verzoeker kennis heeft over 

het christendom. Noch worden er (ernstige) twijfels geuit met betrekking tot de beleving van de 

christelijke waarden en diens overtuiging. Het CGVS stelde in zijn beslissing dat verzoekers oprecht 

religieus engagement na aankomst in Europa wordt ondermijnd gezien aan zijn geloofsactiviteiten en 

problemen in Iran geen geloof kan worden gehecht.  

Verzoeker kan alleen maar vaststellen dat de verwerende partij geen motieven heeft opgenomen met 

betrekking tot verzoekers activiteiten in België, zijn kerkgang en diens activiteiten op social media. 

Verzoeker legde tijdens zijn asielprocedure voorts een attest van de kerk neer, alsook foto’s in verband 

met zijn bekering, een foto van Ali en een doopcertificaat met foto’s.  

De verwerende partij betwist evenmin het bestaan van vervolging van geloofsverzakers wat overigens 

uitvoerig wordt uiteengezet in rapporten van onder andere de United States Commission on 

International Religious Freedom. (USCIRF Annual Report 2018 - Tier I: USCIR Frecommended 

Countries of Particular Concern (CPC) - Iran, 25 April 2018, 

https://www.refworld.org/docid/5b27_8edb0.html, pp. 44-45, 47-48 en 50)  

Het is algemeen bekend dat christenen vervolgd worden in Iran. Dit wordt bevestigd door Algemeen 

Ambtsbericht Iran van maart 2019: 

“Personen die zich op latere leeftijd tot het christendom bekeerd hebben, kunnen niet officieel door het 

leven gaan als christen. Als zij identiteitsdocumenten aanvragen of zich willen aanmelden bij een 

universiteit moeten zij hun religie die zij bij geboorte hebben meegekregen vermelden, dat zal 

doorgaans de islam zijn. Een vertrouwelijke bron schetst de situatie van christenen voor wat betreft 

vervolging door de autoriteiten in Iran als volgt. De Iraanse autoriteiten hebben niet de capaciteit om 

zich vol te richten op alles wat zij liever niet zien gebeuren in hun land. Zij willen geen evangeliserende 

activiteiten in het land, maar beseffen ook dat deze groep vredig is en geen geweld gebruikt. Het 

probleem van zich organiserende christenen in een huiskerk of geloofsbeoefening in de privésfeer heeft 

voor de Iraanse autoriteiten dan ook een lagere prioriteit dan het onderdrukken van politieke oppositie, 

zoals mensen die de straat opgaan en zich tegen de gevestigde orde uitspreken. Dit beeld wordt 

bevestigd door andere bronnen.”  

(...)  

“Article 18 schrijft dat er in 2018 ‘veel berichten’ waren van christenen, voornamelijk bekeerlingen, die 

gearresteerd werden. Van één persoon wordt vermeld dat hij is vrijgesproken van de aanklacht 

‘propaganda tegen het systeem’. In een overzicht van zaken waarin christenen veroordeeld zijn blijkt dat 

sinds 2017 of 2018 acht personen gedetineerd zijn die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen van zes 

maanden tot tien jaar. Een van hen heeft de gevangenisstraf (zes maanden) voltooid, een ander is - 

ondanks een veroordeling tot tien jaar gevangenisstraf - in april 2018 vrijgekomen op borgtocht.”  

Zelfs zo de Iraanse overheid niet op de hoogte zou zijn van de bekering van verzoeker tot het 

christendom, quod non, is het bij terugkeer naar Iran voor verzoeker onmogelijk zijn geloof verder vrij te 

kunnen belijden. De verwerende partij heeft geen rekening gehouden met artikel 9 EVRM. Het feit dat 
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de verwerende partij nalaat om motieven op te nemen in de bestreden beslissing, toont tevens de 

onzorgvuldigheid aan van de verwerende partij.  

Aangezien verzoeker in België vrij is zijn nieuw geloof te belijden en inmiddels gedoopt is als christen, is 

een terugkeer naar Iran voor hem dan ook onmogelijk geworden. De kans is dan ook zeer reëel dat 

wanneer verzoeker terug zou keren naar het land van herkomst, hij het slachtoffer zal worden van 

vervolging en geweld door het regime.  

Het is vaste rechtspraak van de Nederlandstalige Kamers van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat een onderzoek met betrekking tot een mogelijke schending van artikel 3 

EVRM niet alleen dient te worden onderzocht in het kader van een asielprocedure, maar ook in het 

kader van een beslissing tot uitwijzing. Verzoeker wijst hierbij eveneens naar de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die België veroordeeld heeft nu de Belgische staat zich 

heeft onttrokken aan een onderzoek naar een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM:  

“338 (...) un Etat demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne 

relevant pas strictement des ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’il a exercé un 

pouvoirs d’appréciation” (EHRM, 21 januari 2011, MSS/België en Griekenland)  

De verwerende partij moet bijgevolg een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die 

wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 EVRM verboden handeling. (EHRM, 21 januari 2011, 

MSS/België en Griekenland, §293 en 388)  

Hieruit volgt dat de Belgische staat dus de verplichting heeft om in elke zaak, individueel, te 

onderzoeken of een schending van artikel 3 EVRM aanwezig is. Het bestaan van een reëel gevaar van 

een door artikel 3 EVRM verboden behandeling wordt beoordeeld op grond van de omstandigheden 

waarvan de verwerende partij kennis had of had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden 

beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM, 4 december 2008, Y./Rusland, §81; EHRM 20 maart 1991, 

Cruz Varas en cons./Zweden, §75-76; EHRM, 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 107)  

Dit onderzoek naar de actuele situatie in Iran en een mogelijke schending van artikel 3 EVRM werd in 

de bestreden beslissing op geen enkele manier gerealiseerd.  

Van de verwerende partij kan er bijgevolg redelijkerwijze verwacht worden dat zij, in het licht van artikel 

3 EVRM, de situatie in Iran voor terugkeerders/bekeerlingen, op de voet volgt en haar handelen, met 

name de uitvoering van een gedwongen verwijdering, baseert op actuele informatie m.b.t. situatie in 

Iran.  

Het kan dan ook niet worden verwacht van verzoeker om terug te keren naar Iran aangezien verzoeker 

gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van zijn 

bekering. Aan bovenstaande ernstige gevolgen die vervolgingen zullen uitlokken, kan dan ook in geen 

geval zomaar worden voorbijgegaan.  

Het enig middel is gegrond.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“Voorafgaand : de gedeeltelijke onontvankelijkheid van de middelen  

Wanneer een partij een middel opwerpt, volstaat het niet dat zij enkel aangeeft welke regels 

overschreden zouden zijn, doch tevens dient zij op te merken op welke wijze er van een schending 

sprake zou zijn.3  

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden.4  

De verzoekende partij voert dan wel een schending aan van de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5, 49/2, §4, 55/4, 

§2, 57/7ter en 74/14 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikel 4.3 (c) van de richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 11 maart 2003, 

artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, de 

medewerkingplicht en van artikel 3 punt 7 richtlijn 2008/115/EG, maar geeft daaromtrent geen enkele 

toelichting, zodat dit middelonderdeel als onontvankelijk aanzien moet worden.  

Ondergeschikt merkt verwerende partij nog op dat zij zich niet kan verweren tegen een argumentatie die 

niet verder uitgewerkt werd dan dat de aangevoerde regels of beginselen geschonden zijn.  

Stelling verzoekende partij   

1. Verzoekende partij vangt aan met een theoretisch overzicht van de volgens haar geschonden 

bepalingen en beginselen. Zij stelt summier niet gehoord geweest te zijn. Vervolgens geeft zij aan dat er 
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volgens haar geen rekening gehouden werd met de bepalingen van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet.   

Er wordt verwezen naar het feit dat er geen rekening gehouden zou zijn met de religieuze motieven van 

verzoekende partij. Zij wijst er op intussen tot het christendom bekeerd te zijn. Verwerende partij zou 

geen rekening gehouden hebben met de situatie van bekeerlingen in het land van herkomst.  

In dit kader verwijst verzoekende partij naar enkele rapporten waaruit zij afleidt dat zij als Christen in 

Iran vervolgd zal worden.   

Een terugkeer zou voor verzoekende partij betekenen dat zij haar geloof niet vrij zou kunnen beleven en 

dat zij desgevallend bloot gesteld zou worden aan vervolging en geweld.  

2.  Daarnaast is zij van mening dat de bestreden beslissing niet beoordeeld werd in het licht van de 

bewoordingen van artikel 3 van het EVRM. Na een kort theoretisch betoog stelt verzoekende partij dat 

er geen onderzoek gevoerd werd naar een mogelijke schending van deze bepaling.  

Weerlegging  

Ten aanzien van het enige middel  

1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Het afdoende karakter van de 

motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de 

beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde 

redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. Om draagkrachtig te zijn dient de motivering 

voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig te zijn. De motivering 

is volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing.5  

2. De materiële motiveringsplicht, die verzoekende partij ook geschonden lijkt te achten, houdt in dat 

iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die 

handeling in aanmerking genomen kunnen worden.6 De materiële motivering vereist met andere 

woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een voldoende 

feitelijke grondslag moeten bestaan. 

Bovendien, als de burger meent dat de materiële motivatie geschonden is door het bestuur, moet hij 

aantonen dat de feiten waarop de bestreden beslissing zich baseert onjuist zijn, of dat de conclusies die 

het bestuursorgaan hieruit leidt onredelijk zijn8. In casu is zulk bewijs niet voorgelegd.  

3. De bestreden beslissing (bijlage 13quinquies) werd genomen in toepassing van het artikel 75, § 2, 

van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 52/3, §1 van 

de nieuwe Wet vaststelt:  

 “§ 1. De minister of zijn gemachtigde geeft aan de vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft en een 

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, het bevel om het grondgebied te verlaten, 

gemotiveerd op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, nadat de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek om internationale 

bescherming heeft geweigerd, niet-ontvankelijk heeft verklaard of de behandeling van het verzoek heeft 

beëindigd, en de in artikel 39/57 bedoelde beroepstermijn is verstreken, of, wanneer dergelijk beroep 

binnen de termijn werd ingesteld, nadat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep heeft 

verworpen met toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°.  Indien het een tweede volgend verzoek om 

internationale bescherming of meer betreft en indien dit verzoek door de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°, niet-ontvankelijk wordt 

verklaard, wordt het bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven na deze 

nietontvankelijkheidsbeslissing.  

Dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig 

artikel 51/2. Indien de betrokkene wordt vastgehouden, wordt dit bevel ter kennis gebracht op de plaats 

waar hij wordt vastgehouden.” 

In deze bepaling wordt dan ook duidelijk voorzien dat wanneer een asielzoeker een beslissing zou 

bekomen vanwege het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen waarbij hem de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming geweigerd wordt of een beslissing tot niet in 

overweging name van de asielaanvraag, er een bevel om het grondgebied te verlaten, zal afgeleverd 

worden.   
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Hiervoor is het specifieke document “bijlage 13quinquies” voorzien.  

Hierbij kan nog worden toegevoegd dat in artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet door de wetgever 

is bepaald dat indien de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het verzoek om 

toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus weigert, verwerende partij 

principieel onverwijld een bevel om het grondgebied af zal geven op basis van een van de gronden 

voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de Vreemdelingenwet. 

4. De bestreden beslissing heeft evenzeer betrekking op artikel 7, eerste lid, 1° van de Wet van 15 

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

van de vreemdelingen.  

Dit artikel bepaalt:  

 “Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven]1 : 1° 

wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten 2° (…), “11  

Dit motief, zijnde het ontberen van een geldig paspoort met een geldig visum, wordt trouwens 

ongemoeid gelaten in het verzoekschrift van verzoekende partij waardoor verwerende partij deze 

beslissing geldig kon nemen. Deze vaststelling kan ook evenmin ernstig betwist worden door 

verzoekende partij.  

5. Een bevel om het grondgebied te verlaten, afgegeven op basis van artikel 7 van de Wet van 15 

december 1980 is een uitvoeringsmaatregel waarbij de administratieve overheid enkel vaststelt dat een 

situatie zoals deze door deze bepalingen wordt vooropgesteld zich voordoet en waarbij de 

rechtsgevolgen hieruit getrokken worden.  

6. Het Grondwettelijk Hof heeft er in haar arrest van 11 juni 2015 aan herinnerd dat de minister of zijn 

afgevaardigde normaal gezien gehouden is een bevel om het grondgebied af te leveren wanneer de 

vreemdeling zich in onregelmatig verblijf bevindt en voornamelijk wanneer hij beantwoordt aan de 

hypothesen zoals bedoeld in het artikel 7, 1e alinea, 1° en 2°.12.  

Het Hof stelt onder meer dat “In dit stadium, hoeft de minister of zijn afgevaardigde niet te beoordelen of 

de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten de artikelen 3 en 8 van het EVRM schendt”. 

Volgens het Hof dient er aldus een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het stadium waarin 

het bevel wordt afgeleverd en anderzijds het stadium waarin het bevel uitgevoerd zal worden. 

Het onderzoek naar deze bepalingen dient te gebeuren op het moment dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten gedwongen uitgevoerd wordt.  

Uit het voorgaande volgt, voor een bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van een 

asielzoeker (bijlage 13quinquies), dat het onderzoek ten aanzien van eventuele schendingen ten 

aanzien van artikel 3 van het EVRM dient uitgevoerd te worden op het moment dat het bevel 

gedwongen ten uitvoer wordt gebracht en niet op het moment van het uitreiken ervan.15.   

7. Verzoekende partij merkt op dat de bestreden beslissing artikel 9 van het EVRM zou schenden.  

Artikel 9 van het EVRM luidt als volgt:   

“1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de 

vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met 

anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te 

brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van 

geboden en voorschriften.  2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen 

kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een 

democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de 

bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen.”  

Wat betreft artikel 9 van het EVRM, heeft het EHRM reeds verduidelijkt dat een gedwongen verwijdering 

op zich geen inmenging betekent in de rechten gewaarborgd door artikel 9 van het EVRM, tenzij kan 

worden vastgesteld dat de maatregel werd genomen om de uitoefening van deze rechten en de 

verspreiding van een bepaalde religie of filosofie of overtuiging te onderdrukken.16  

In de bestreden beslissing wordt enkel geoordeeld dat verzoekende partij geen geldig paspoort en/of 

geldig visum heeft.  

Hieruit blijkt duidelijk dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet werd genomen om de uitoefening 

van verzoekers recht op vrijheid van godsdienst en de verspreiding van zijn religie te onderdrukken.  

Het middel is op dit vlak dan ook ongegrond. 

8. Het argument van de verzoekende partij dat geen rekening werd gehouden met de elementen zoals 

voorzien in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, mist feitelijke grondslag. Uit het administratief 

dossier blijkt dat er op 22.03.2021 een evaluatie in het kader van artikel 74/13 werd gedaan.   
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Alle elementen die door artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet onderzocht dienen te worden, worden in 

deze interne nota beoordeeld en duidelijk afgewogen.  

Met haar betoog maakt verzoeker niet aannemelijk dat het bestreden bevel is genomen op grond van 

onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid 

waarover de verwerende partij beschikt.   

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Het is zo 

dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet de verwerende partij enkel verplicht rekening te houden met 

het gezinsleven maar niet verplicht haar beslissing omstandiger te motiveren hieromtrent.18  

Uit deze evaluatienota blijkt duidelijk dat verwerende partij op de hoogte is van de situatie van 

verzoekende partij. Verwerende partij verwijst expliciet naar de verschillende elementen in hoofde van 

verzoekende partij, doch hierbij werd ook opgemerkt dat dit geen element is dat tot een andere 

conclusie gekomen kan worden.  

Ook de overige elementen worden bij deze evaluatie afgewogen (bijvoorbeeld de 

gezondheidstoestand), doch ook op dit vlak blijkt er geen beletsel om tot de voorliggende beslissing te 

komen.   

9. Verzoekende partij is van mening dat de bepalingen van artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie geschonden zouden zijn en dat zij, weliswaar slechts summier 

opgemerkt, kennelijk onvoldoende in staat gesteld werd om haar standpunt kenbaar te maken.   

Het komt aan betrokkene toe om de administratieve overheid voldoende te informeren bij het nemen 

van een beslissing die verondersteld wordt een weerslag te hebben op een verblijfsrecht. In dit geval 

komt het aan de bestuurde toe om de administratieve overheid die moet beslissen op een volledige 

wijze te informeren en dit tijdig.19  

Ten overvloede verwijst verwerende partij nog naar het arrest M.G. en N.R uitgesproken op 10.09.2013 

(C-383/1 3), waarin het Europees Hof van Justitie preciseerde dat “[...] schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben [...]. Teneinde een dergelijke 

onrechtmatigheid te constateren, staat het immers aan de nationale rechter om aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of, wanneer hij van oordeel 

is dat sprake is van een onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, de 

administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, omdat de betrokken 

onderdanen van derde landen elementen ter rechtvaardiging van de beëindiging van hun bewaring 

hadden kunnen aanvoeren”20.  

In onderhavig geval dient vastgesteld te worden dat de administratieve overheid rekening heeft 

gehouden met alle elementen aangaande haar persoonlijke situatie.   

De bestreden beslissing heeft op geen enkele wijze het hoorrecht geschonden en er is geen belang in 

hoofde van verzoekende partij om dit middel op te werpen.   

Verwerende partij heeft alle elementen die haar ter beschikking waren in overweging genomen om tot 

een afdoende en adequaat gemotiveerde beslissing te komen zonder het beginsel beoogd in 

onderhavig middel op enigerlei wijze te hebben geschonden.21   

Verzoekende partij wijst met name op haar religieuze ingesteldheid en bekering tot het Christendom. 

Deze elementen maakten echter reeds een voorafgaande beoordeling uit vanwege het Commissariaat – 

Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen waarbij er voorheen onvoldoende elementen naar voor 

gebracht werden in dit kader.  

Verwerende partij kon dan ook volledig terecht tot de huidige beslissing komen.  

10. Verzoekende partij vordert in haar beschikkend gedeelte de toekenning van het vluchtelingenstatuut 

of de toekenning van de subsidiaire bescherming.  

In onderhavig beroep werd Uw Raad echter gevat in het kader van een annulatieprocedure waardoor er 

geen beoordeling op dit vlak kan gebeuren.  

De vordering is op dit vlak dan ook onmogelijk en bijgevolg onontvankelijk.  

11. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde minister de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de bevoegde 

minister bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle 

daarin vervatte dienstige stukken. 

Verzoekende partij slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd uitgegaan van een foutieve 

feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen.  

12. Geenszins toont verzoekende partij aan dat verwerende partij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig 

zou hebben gehandeld.   

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

werd genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van 
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de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen.  

13. Verwerende partij meent dat voor zover het middel uw Raad uitnodigt zijn appreciatie in de plaats 

van deze van de overheid te stellen, het middel verworpen dient te worden.23 Het behoort niet tot de 

bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.24  

14. Het aangevoerde middel is ongegrond.” 

 

3.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. 

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de 

motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is 

bereikt en de verzoekende partij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, 

zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of de 

beoordeling correct is en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij het determinerend motief van de bestreden 

beslissing, namelijk de vaststelling dat zij niet in het bezit is van een geldig paspoort met geldig visum 

zodat haar op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet een bevel om het 

grondgebied te verlaten dient te worden uitgereikt, niet betwist.  

 

Zij voert echter aan dat zij overeenkomstig artikel 41 van het Handvest niet werd gehoord voor het 

nemen van de bestreden beslissing en dat daarnaast geen rekening werd gehouden met de elementen 

opgesomd in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat voorschrijft dat bij het nemen van een 

beslissing tot verwijdering rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand.  

 

De Raad wijst erop dat de verzoekende partij voorbijgaat aan het evaluatiedocument van 22 maart 2021 

van de verwerende partij dat zich in het administratief dossier bevindt met als titel “Evaluatie artikel 

74/13”. De verwerende partij maakt daarin volgende afwegingen: 

 

“Hoger belang van het kind: Betrokkene verklaart geen in België of in een andere Lidstaat verblijvende 

minderjarige kinderen te hebben. 

Gezins- en familieleven: Betrokkene verklaarde dat een broer in Duitsland verblijft, maar die maakt 

echter geen deel uit van het kerngezin van betrokkene. 

Gezondheidstoestand: Geen medische elementen in het dossier die een verwijdering in de weg staan. 

Betrokkene bracht geen medische attesten aan, noch bevat het dossier een aanvraag 9ter. Bijgevolg 

zijn er geen medische elementen die een verwijdering in de weg staan. 

Derhalve zijn er geen elementen die problemen opleveren voor het nemen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.” 

 

De verzoekende partij toont niet aan waarmee geen rekening zou zijn gehouden. Overigens voert zij in 

haar verzoekschrift niet aan dat er sprake is van in België verblijvende minderjarige kinderen, van 

gezondheidsproblemen of van een effectief beleefd gezins- of familieleven.  

 

De verzoekende partij verwijst verder naar de hoorplicht zoals bepaald in artikel 41 van het Handvest. 

De Raad merkt op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 
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van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-

383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80).  

 

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten na de weigering van een internationale beschermingsstatus, een schending van 

het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit 

stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 

PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de beslissing van de verwerende partij hadden 

kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40; RvS 3 februari 2016, nr. 

233.719; RvS 2 december 2015, nr. 11.638 (c)).  

 

De Raad dient niet aan te tonen dat de aanvankelijk bestreden beslissing effectief anders zou zijn 

geweest indien de verzoekende partij was gehoord. Hij dient enkel na te gaan of de verzoekende partij 

aannemelijk kan maken dat zij, indien zij was gehoord, het bestuur informatie had kunnen verschaffen 

die de strekking van de op dat ogenblik nog te nemen beslissing had kunnen beïnvloeden (RvS 26 april 

2016, nr. 234.511).  

 

Het betoog van de verzoekende partij is erop gericht de verwerende partij te informeren over het feit dat 

zij zich zou hebben bekeerd tot het christendom, hetgeen een gevaar zou inhouden in het geval van een 

terugkeer naar Iran. De verzoekende partij geeft echter zelf aan dat zij deze elementen reeds naar voor 

bracht in het kader van haar verzoek tot internationale bescherming en dat de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen in zijn oordeel ernstige twijfels uitte met betrekking tot de 

geloofsovertuiging van de verzoekende partij en haar bekering. De verzoekende partij toont niet aan 

welke elementen niet door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werden 

beoordeeld en derhalve welke elementen niet door de verwerende partij gekend waren bij het nemen 

van de bestreden beslissing. 

 

Uit de gegevens waarover de Raad beschikt blijkt dat de Raad in beroep eveneens weigerde de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. De Raad stelde in zijn arrest nr. 

250 464 van 4 maart 2021 het volgende:  

 

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

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

gegronde vrees voor vervolging zou dienen te koesteren. 

Zowel de ernst als de geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden problemen en vrees worden 

daarbij echter vooreerst ondergraven door zijn houding en handelswijze na aankomst in Europa. 

Verzoeker liet blijkens het niet-betwiste feitenrelaas en zijn eigen feitenweergave in het verzoekschrift 

immers na om bij aankomst in Europa of kort daarna, van zodra hij daartoe de kans had, een verzoek 

om internationale bescherming in te dienen. Wanneer hij op 25 december 2018 werd gearresteerd in 

Brussel-Centraal en een bevel om het grondgebied te verlaten ontving, diende hij zulk verzoek namelijk 

niet in. Integendeel reisde hij vervolgens naar Duitsland. Ook aldaar diende hij geen verzoek om 

internationale bescherming in. Nadat hij naar Frankrijk reisde, deed hij zulks evenmin (administratief 

dossier, verklaring DVZ, nr.22). Slechts op 8 februari 2019 diende hij, na te zijn teruggekeerd naar 

België, uiteindelijk een verzoek om internationale bescherming in. Redelijkerwijze kan worden 

aangenomen dat een verzoeker om internationale bescherming, die beweert zijn land te zijn ontvlucht 

vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale 

bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer hij daartoe de kans heeft, 

een verzoek om internationale bescherming zou indienen. Dat verzoeker naliet dit te doen en dermate 

lang talmde alvorens zulk verzoek in te dienen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor 
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vervolging in zijn hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van de 

Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoekers algehele geloofwaardigheid. 

Als verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd en die ten gevolge 

hiervan stelt problemen te vrezen, mag van verzoeker, dit in tegenstelling met wat hij doorheen het 

verzoekschrift tracht te laten uitschijnen, voorts weldegelijk 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. 

In het licht van het voorgaande wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht gemotiveerd: “Eerst 

en vooral legt u incoherente verklaringen af over hoe u bekeerd zou zijn tot het christendom. Zo 

verklaart u dat het gebed dat A. (…) voor u las, de beweegreden was van uw bekering. Zo gaat u verder 

dat het gebed u een goed gevoel gaf en u nieuwsgierig maakte naar het christendom (CGVS I, p. 1011). 

U verklaart dat de energie en de rust van het gebed u onmiddellijk overtuigde (CGVS II, p. 9). Maar 

wanneer u wordt gevraagd welk gebed A. (…) bad voor u op die dag, dan kan u daar geen antwoord op 

geven, behalve dat u het zich niet meer herinnert (CGVS II, p. 8). Sterker nog, u verklaart zelfs dat u niet 

goed opgelet hebt (CGVS II, p. 8). Dit is wel heel verwonderlijk omdat u verklaarde dat net dat gebed 

voor u alles veranderde. Wanneer u wordt gevraagd of u niet met A. (…) het gebed besproken heeft en 

waar u het kan terugvinden in de Bijbel, antwoordt u dat u geen tijd had om het te bespreken met A. (…) 

(CGVS II, p. 8). Gezien dit gebed de kern van uw relaas betreft, kan het louter verwijzen naar de rust die 

het gebed u gaf geenszins een tegenstrijdigheid van deze aard verschonen.” Verzoeker voert ter 

weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Ten onrechte tracht hij zijn voormelde, 

gebrekkige verklaringen immers te vergoelijken en te minimaliseren door te verwijzen naar het 

tijdsverloop sedert het betreffende gebed en naar het gegeven dat het menselijke geheugen niet 

onfeilbaar is. Zoals verzoeker zelf aangeeft zou het gebed dat A. voor hem las de beweegreden hebben 

gevormd voor zijn bekering en vormde dit een kantelpunt in zijn leven. Gezien het belang van dit gebed 

en de cruciale rol die dit gebed zou hebben gespeeld in zijn bekeringsproces, was het geenszins 

onredelijk om van verzoeker te verwachten dat hij hierover ook enige tijd later nog meer gedegen 

verklaringen zou afleggen. Dat er sedert verzoekers bekering reeds de nodige tijd is verstreken, staat er 

immers geenszins aan in de weg dat van hem mag worden verwacht dat hij over zijn beweerde bekering 

en de hieruit voortgesproten problemen en vrees op correcte, coherente, duidelijke en precieze wijze 

kan verhalen, zeker voor wat betreft die feiten en gebeurtenissen die cruciaal waren voor zijn bekering 

en die de essentie uitmaken van het relaas. De aangehaalde bekering en gebeurtenissen kunnen, 

gezien deze een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren 

op zijn verdere leven, redelijkerwijze geacht worden in verzoekers geheugen te zijn gegrift, zodat hij bij 

machte zou moeten zijn deze op spontane, doorleefde, coherente, consistente, gedetailleerde en 

duidelijke wijze uiteen te zetten. 

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: “Als voornaamste reden om u tot het 

christendom te bekeren wijst u op de rust en de liefde die u in het christendom terugvindt en die haaks 

staan op het geweld en de verplichtingen die u in de islam aantrof. Vooreerst dient erop gewezen te 

worden dat u zich slechts in zeer algemene beoordelingen kan uitlaten over de positieve effecten die u 

ervaarde in uw eerste contacten met het christendom en die u ertoe aanzetten om u verder in deze 

religie te verdiepen. U herhaalt herhaaldelijk dat u liefde, rust en warmte ervaarde doorheen uw eerste 

contacten, maar u slaagt er in niet om deze gevoelens te concretiseren (CGVS I, p.11,12,15). Nochtans 

zou enkel en alleen de rust die u ervaarde door een gebed – dat u zich zoals hierboven aangehaald niet 

meer herinnert – er u direct hebben toe aangezet de Bijbel te lezen om meer te weten te komen over het 

christendom (CGVS I, p.11; CGVS II, p.8). Deze zeer plots gewekte interesse staat in schril contrast met 

uw desinteresse in uw oude geloof, de islam. Hoewel u verklaart dat u zich onbevredigd voelde in de 

islam geeft u tegelijk toe dat u geen inspanningen deed om de inhoud van de Koran te leren kennen. U 

zegt onomwonden dat u geen kennis heeft van de Koran en dat de betekenis van de teksten in de 

Koran u dan ook ontgaan (CGVS II p.5). Als verklaring werpt u op dat u zich niet kon verdiepen omdat 

de Koran in het Arabisch geschreven is en u de behoefte niet voelde om u in de Koran te verdiepen 

omdat je in Iran bij elke stap die je zet over de islam leert (CGVS II, p.5). Deze uitleg kan uw nalaten niet 

verantwoorden. Van u die aangeeft dat u uw oude geloof beleefde als een machine en de band met god 

miste kan verwacht worden dat u ten minste een Farsi vertaling van de Koran ter hand nam om op zoek 

te gaan naar de diepgang en betekenis die u dichter tot god zou kunnen brengen. Verdieping die u in 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

het christendom wel door studie van de Bijbel blijkt te verlangen. Als u hierop gewezen wordt komt u 

terug op uw eerdere verklaringen en meent u nu dat u het opzocht en dat de Koran vol met 

bedreigingen en verplichtingen staat (CGVS II p.6). Als je niet aan de verplichten gehoor geeft ga je 

naar de hel, zo zegt u. Het christendom daarentegen kent volgens u geen verplichtingen, maar slechts 

aanmoedigingen tot liefde waaraan elk goed mens beantwoordt (CGVS II, p.6). Uw beweegreden om 

afstand te nemen van de islam en toenadering te zoeken tot het christendom gaat volledig voorbij aan 

de vaststelling dat het christendom net zoals de islam een religie is die haar volgers leefregels oplegt en 

met eeuwige verdoemenis zwaait voor wie zich niet een goede gelovige toont. De bijgevoegde 

informatie toont aan dat de kerk waar u toe behoort dit gedachtegoed onverminderd uitdraagt. 

Aangezien u zelf eerder had aangegeven geen kennis van de Koran te hebben doet uw toevoeging dat 

er veel jihad en het nemen van andermans rechten in het boek voorkomen de wenkbrauwen fronsen 

(CGVS II, p.5). Hoe dan ook, is het eigenaardig dat u over geweldfeiten in de Koran zou struikelen daar 

u nadat u hierop gewezen wordt moet erkennen dat deze ook in de Bijbel voorkomen (CGVS II p.10,11). 

Dit geweld in de Bijbel vergoelijkt u door erop te wijzen dat mensen die door god gestraft werden zich 

misdragen hadden (CGVS II p.11). Met deze uitleg slaagt u er niet in te verklaren hoe u uw beeld van 

liefde en vergeving met de wrekende god uit het oude testament kan vereenzelvigen. Indien u zich 

daadwerkelijk de Bijbel eigen heeft gemaakt met de intentie dit geloof werkelijk te begrijpen en te 

beleven kan er van u die zich zeer kritisch opstelt tegenover uw oude geloof verwacht worden dat u 

deze ongerijmdheid opmerkt en naar opheldering zoekt. Uw houding waarbij u alles van het christendom 

mooi vindt verbergt dan ook geenszins een werkelijke interesse in uw nieuwe geloof (CGVS II, p.11). 

Daarnaast dient eveneens aangestipt dat dat de gevonden rust door het christendom niet blijkt uit uw 

vrijetijdsbeleving. U vertelt dat u voor uw bekering een agressief persoon was en u legt daarbij zelf de 

link met de gevechtssport die u beoefende ten einde uw agressiviteit erin kwijt te kunnen. Nu, dankzij uw 

bekering, bent u veel rustiger en voelt u niet meer de behoefte om agressief te zijn, gaat u verder 

(CGVS I, p.12). Gezien deze voorstelling is het verwonderlijk dat u nog steeds gevechtssporten 

beoefent (CGVS I, p. 14).” Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Hij komt in 

wezen immers niet verder dan een loutere herhaling en bevestiging van een aantal van zijn eerder 

afgelegde verklaringen. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de voormelde, inzake en op basis van 

deze en zijn overige gezegden gedane vaststellingen. Uit de voormelde passages van de notities van 

verzoekers persoonlijke onderhouden bij het CGVS en de passages die verzoeker hieruit zelf citeert in 

het verzoekschrift, blijkt genoegzaam dat verzoeker, wanneer hij uitgebreid werd ondervraagd over zijn 

persoonlijke motivatie om zich te bekeren, niet verder kwam dan het afleggen van een aantal vage, 

stereotiepe en oppervlakkige verklaringen, alsmede dat hij in dit kader niet de minste blijk gaf van een 

persoonlijke, oprechte en diepgewortelde overtuiging of introspectie die zou hebben geleid tot zijn 

bekering. Hoewel hij aangaf dat hij zich bekeerde tot het christendom uit onvrede met en afkeer jegens 

de islam, bleek hij niet bij machte om over de gelijkenissen en verschillen tussen beide religies en over 

zijn persoonlijke beweegredenen om zich van de ene tot de andere religie te bekeren op een spontane, 

doorleefde, duidelijke, gedetailleerde, consistente, coherente en geloofwaardige wijze te verhalen. 

Integendeel legde hij in dit kader uitermate vage, niet-doorleefde, algemene, ongenuanceerde, 

ongefundeerde en ongeloofwaardige verklaringen af. 

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven dat de door verzoeker geschetste 

gang van zake en handelswijze van A. de nodige geloofwaardigheid ontberen. De motieven 

dienaangaande luiden als volgt: “Verder verklaart u dat A. (…) begon te bidden voor u omdat hij op de 

hoogte was van uw financiële problemen aangezien dit op uw gezicht af te lezen was toen u in de 

supermarkt langsging (CGVS I, p. 15). Dan is het toch wel vreemd te noemen dat u tijdens het tweede 

persoonlijk onderhoud verklaart dat u slechts 1 of 2 keer naar A. (…) zijn supermarkt bent geweest 

aangezien de supermarkt ver van uw woning ligt. (CGVS II, p. 16). Wanneer u wordt gevraagd of A. (…) 

geen schrik had om uit het niks te bidden voor u, een moslim, verklaart u dat A. (…) wist van uw gebrek 

aan interesse in de islam en dat u er geen gevoel bij had (CGVS I, p. 15). Daarnaast is het ook wel 

eigenaardig dat u nooit eerder met A. (…) over het christendom had gesproken en A. (…) zomaar begon 

te bidden zonder enige introductie of een gesprek over het christendom achteraf (CGVS II, p. 8). Na het 

gebed drong u enkel aan om het heilig boek te mogen hebben om zelf verder in te lezen (CGVS II, p. 8). 

Het is toch wel opmerkelijk dat rekening houdend met de Iraanse context en de vervolging van moslims 

die zich inlaten met het christendom en apostasie, deze gang van zaken zeer vreemd en risicovol is. U 

stelt immers zelf dat u vreest voor uw leven in Iran omdat u als ketter beschouwd zal worden en de 

doodstraf zal krijgen (CGVS I, p. 20). Bovendien, uit het loutere feit dat A. (…) zomaar begint te bidden 

uit het heilig boek, verklapte hij zijn interesse in en mogelijke bekering tot het christendom. Omwille van 

voornoemde redenen zou men aldus kunnen verwachten dat A. (…) doortastender en voorzichtiger zou 

optreden. De geloofwaardigheid van uw introductieverhaal tot het christendom komt zo onder spanning.” 

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één 

concreet en dienstig argument aan. Bijgevolg blijven deze motieven onverminderd gelden. 
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Tevens wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: “Hierbij aansluitend schijnt u tevens 

slecht op de hoogte te zijn de meest belangrijke persoon in uw bekeringsverhaal. Zo kan u helemaal niet 

aangeven sinds wanneer A. (…) bekeerd is (CGVS I, p.10). U slaagt er zelfs niet in dit ongeveer te 

bepalen (CGVS I, p.10). Verder heeft u zo goed als geen informatie over A. (…) zijn bekering, zo weet u 

niet wat A. (…) zijn motivatie tot bekering was. U weet enkel dat hij een hekel aan de islam had en 

Jezus in zijn dromen heeft gezien (CGVS I, p. 10). Bij het tweede persoonlijke onderhoud vulde u aan 

dat hij na zijn droom veel heeft opgezocht en hield van Jezus Christus (CGVS II, p. 7), maar u ook niet 

weet wat hij heeft opgezocht (CGVS II, p. 7). Verder weet u ook niet of zijn familie of vrouw op de 

hoogte is van zijn bekering (CGVS II, p. 8). Dat u van deze sleutelfiguur in het proces van uw 

kennismaking met het protestantisme, en die u daarnaast als zeer goede vriend beschouwde, deze 

informatie niet weet en zelfs niet gevraagd hebt, is merkwaardig. Zeker gezien hij dé kernfiguur is die u 

introduceerde tot het christendom en de huiskerk. Enige interesse in A. (…)’s bekering en hoe hij 

daarmee omging, zou dus op zijn plaats zijn. Volledigheidshalve kan er nog gewezen worden op de 

merkwaardige vaststelling dat u A. (…) beschrijft als een goede vriend die u al heel lang kent, iemand 

waarmee u samen in het middelbaar in de klas zat en in de humaniora zat hij in de school naast uw 

school. Hij was ook de uitbater van de lokale supermarkt (CGVS I, p. 9-10). U zag A. (…) ook regelmatig 

en soms gingen jullie iets drinken in een koffieshop (CGVS I, p. 15). Dan is het ook wel op zijn minst 

bevreemdend te noemen dat u A. (…) zijn achternaam niet kent (CGVS I, p. 10) en ook maar één broer 

van A. (…) bij naam kent (CGVS I, p. 15). Uw uitleg dat zijn oudere zus en broers getrouwd waren en 

het niet mooi is de namen van de familie van een vriend te vragen kan niet verklaren hoe het mogelijk is 

dat u ondanks uw jarenlange nauwe band met A. (…) de namen van zijn familieleden niet vernam 

(CGVS I, p. 15).” Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Hij beperkt zich er 

immers toe te verwijzen naar zijn eerder afgelegde verklaringen omtrent A. en te poneren dat hij over 

deze persoon voldoende informatie zou hebben verstrekt. Hiermee doet hij op generlei wijze afbreuk 

aan de voormelde, pertinente en terechte motieven. De Raad treedt verweerder bij waar deze oordeelt 

dat, gelet op zijn verklaarde band met deze persoon en de cruciale rol die deze persoon zou hebben 

gespeeld in zijn vermeende bekeringsproces, redelijkerwijze verwacht kon worden dat verzoeker veel 

meer zou kunnen vertellen over de bekering van A., de wijze waarop A. met zijn bekering omging, de 

vraag of de familie en vrouw van A. al dan niet van deze bekering op de hoogte waren, de achternaam 

van A. en diens familieleden en vrienden. 

Verzoeker laat de bestreden beslissing verder volledig onverlet waar gemotiveerd wordt: “Daarnaast is 

het eigenaardig dat A. (…) u zonder u te informeren meenam naar een huiskerk. U sprak met A. (…) af 

om naar een koffieshop te gaan maar A. (…) wilde u verrassen en nam u mee naar een viering in de 

huiskerk (CGVS I, p.15). Niet alleen mag het verbazen dat A. (…) u zonder uw toestemming te vragen 

laat staan u te informeren meenam naar een bijeenkomst die volgens u heel gevaarlijk is waardoor u 

noch zelf kon beslissen dit risico aan te gaan noch uw gedrag aan dit risico kon aanpassen (CGVS II, 

p.12). Ook is het vreemd dat indien A. (…) besloot om samen met u naar de viering te jullie slechts aan 

het einde van de viering kwamen binnenvallen (CGVS I, p.15). Uit deze nonchalante houding valt geen 

interesse in het deelnemen aan een viering af te leiden noch valt ze te rijmen met het genomen risico.” 

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

volledig onverlet laat, onverminderd gehandhaafd. 

Ook de volgende motieven worden door verzoeker in het geheel niet aangevochten: “Tenslotte is het 

opvallend dat u geen consistente verklaringen aflegt over het moment waarop u zich christen voelde. Zo 

liet u bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 2 september 2019 optekenen dat u zich iets meer dan een 

jaar geleden bekeerde (verklaring DVZ vraag 9). Op het CGVS meent u dan weer dat u sinds 2017 

christen bent (CGVS I p.4). Het moment waarop men voor zelfzelf het besluit neemt dat men een nieuw 

geloof gaat aanhangen is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven waardoor er van u verwacht 

kan worden dat u er eensluidende verklaringen over aflegt.” 

De voormelde motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien verzoeker deze 

motieven niet aanvecht of betwist, blijven deze onverminderd overeind. 

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

aan (de ernst en de oprechtheid van) verzoekers bekering. Derhalve kan evenmin geloof worden 

gehecht aan de problemen die hij ingevolge hiervan beweert te hebben gekend in Iran. 

De geloofwaardigheid van deze problemen wordt nog verder ondermijnd door de verklaringen die 

verzoeker in dit kader aflegde. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: 

“Dat er aan deze problemen geen geloof meer kan gehecht worden blijkt bovendien ook uit de 

vaststelling van verschillende merkwaardigheden. Zo weet u niet welke autoriteiten zijn langsgekomen 

op zoek naar u bij uw echtgenote (CGVS I, p. 21). Zo weet u ook niet of er een procedure tegen u loopt 

(CGVS I, p. 21). Van een verzoeker om internationale bescherming kan immers in alle redelijkheid 

verwacht worden dat hij of zij zich zo volledig mogelijk informeert over al deze elementen die 

rechtstreeks in verband staan met zijn of haar vrees, quod non in casu. Evenzeer bevatten uw 
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verklaringen in verband met uw vlucht diverse ongeloofwaardige elementen. Uw vrouw werd op de 

hoogte gebracht van de inval door F. (…), die de vrouw van de priester M. (…) is (CGVS, I, p. 21). Uw 

vrouw contacteerde u en u gaf haar de opdracht haar simkaart van haar telefoon weg te gooien (CGVS 

I, p. 21). Het is wel bizar dat u haar ook vertelde dat u haar later zal opbellen, maar u wel haar nummer 

niet meer zal hebben (CGVS I, p. 21). Eveneens repte u met geen woord over de Bijbel en uw laptop die 

nog bij u thuis ligt (CGVS II, p. 15). Uw vrouw verliet het huis en ging twee dagen bij haar broer logeren. 

Haar broer verwittigde ook uw vrouw dat agenten waarschijnlijk op zoek zullen zijn naar u (CGVS I, p. 

21). Het is dan ook wel opmerkelijk dat niemand aan de meest bezwarende bewijsstukken dacht, de 

Bijbel en uw laptop (CGVS II, p. 15). Ook over de manier dat u legaal het land heeft kunnen verlaten, 

aangezien u wist dat u niet op de zwarte lijst stond is bevreemdend te noemen. Zo vroeg u aan een 

vriend van T. (…), die toegang had tot de zwarte lijst, om te kijken of u op de lijst stond (CGVS I, p. 14). 

Maar wanneer u wordt gevraagd wie deze vriend is, hoe hij heet en hoe hij toegang heeft tot de lijst, dan 

blijft u dat antwoord schuldig (CGVS I, p. 14). Vervolgens is het dan ook wel vreemd dat u vertrouwde 

op de informatie van een persoon die u niet kende (CGVS II, p. 19). Deze elementen zetten uw 

geloofwaardigheid verder op de helling. Daarenboven dient aangestipt te worden dat u sinds het 

telefoontje van F. (…), de vrouw van M. (…), geen enkele informatie meer heeft over A. (…) en over de 

andere kerkleden (CGVS I p.15). U heeft ook niet eens pogingen ondernomen om zulke informatie, zij 

het direct of indirect via bijvoorbeeld uw familie of uw vrouw te weten te komen (CGVS I p.15). Als reden 

geeft u dat u uw familie en vrouw niet in gevaar wou brengen door hen te vragen op zoek naar hen te 

gaan (CGVS I, p. 16). Bij het tweede gesprek bevestigt u dat u nooit zou willen dat uw vrouw of uw 

familie op zoek gaat naar informatie of contact zou opnemen met mensen (CGVS II, p. 16). Dat u 

niemand in gevaar wou brengen kan bezwaarlijk als een afdoende reden worden beschouwd,. Er kan 

immers niet begrepen worden welk gevaar schuilt in rondvragen wat met de uitbater van de lokale 

supermarkt is gebeurd. Dat u voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier 

elementen betreffen die deel uitmaken van uw vrees voor vervolging door 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.” Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde 

motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één concreet en dienstig argument aan. 

Derhalve blijven deze motieven onverminderd overeind. 

Mede gelet op hetgeen voorafgaat, wordt in de bestreden beslissing eveneens terecht gesteld: “Dat aan 

uw geloofsactiviteiten en uw problemen in Iran geen geloof kan worden gehecht ondermijnt bovendien 

volledig het geloof in uw oprecht religieus engagement na aankomst in Europa, ter staving waarvan u 

een attest van de Iraanse Kerk in Brussel neerlegt. Gezien dit kerkbezoek en uw Bijbelstudie een 

voortzetting zijn van uw ongeloofwaardige bekering in Iran moet er besloten worden dat u omwille van 

opportunistische redenen en niet vanuit een oprechte overtuiging in België actief bent in een kerk. Dat u 

sinds februari 2019 wekelijks naar de kerk gaat en er Bijbellessen volgt toont op zich immers de 

oprechtheid van uw bekering niet aan. Uw activiteiten op de sociale media waarop u christelijk 

georiënteerde berichten post doen aan voorgaande vaststellingen betreffende het onoprechte karakter 

van uw geloofsbelijdenis geen afbreuk. Tot slot dient, betreffende uw kerkgang in België en uw sociale 

media gebruik, benadrukt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten 

weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming schenken en dat ze 

evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op 

internet hebben gezet. Enkel personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft echter, zoals 

hierboven aangetoond, niet aannemelijk gemaakt voor uw vertrek uit Iran vervolgd te zijn geweest –, 

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

uw ongeloofwaardige bekering en huiskerkgang in Iran en gelet op het opportunistische karakter van uw 

kerkgang en uw sociale media activiteiten in België heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u zich bij een 

terugkeer naar uw land van herkomst als christen zal manifesteren of dat u er als dusdanig 

gepercipieerd zal worden.” Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. De Raad 

treedt verweerder bij en is van oordeel dat, gezien verzoeker blijkens het voorgaande kennelijk 

ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent zijn beweerde bekering en de hieruit voortgesproten 

problemen, verzoekers religieuze activiteiten in België klaarblijkelijk niet zijn ingegeven door een 

oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter 

van verzoekers relaas inzake zijn bekering en problemen, oordeelt de Raad dat verzoekers religieuze 

activiteiten in Europa een kennelijk en louter opportunistisch karakter hebben en er enkel toe strekken 

om op deze basis een vorm van internationale bescherming en/of een verblijfsmachtiging te kunnen 

verwerven. Uit de voormelde landeninformatie blijkt voorts 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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

hebben weinig tot geen aandacht voor wat deze verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of 

op het internet gezet. Het zijn vooral personen die al een verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de 

negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten die bij een terugkeer een verhoogd risico lopen 

om problemen te riskeren. Dient in dit kader te worden vastgesteld dat verzoeker, dit mede gelet op de 

reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in zijner hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk 

maakt. Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de bewering dat hij zou zijn bekeerd tot het 

christendom, hij reikt niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid 

dat de autoriteiten, zoals hij in het verzoekschrift boudweg poneert, weet zouden hebben van zijn 

activiteiten in België en op sociale media en hij maakt, gelet op het aperte opportunistische karakter van 

deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat hij daardoor in concreto in de negatieve aandacht 

van zijn autoriteiten zou staan. Verder kan in dit kader worden opgemerkt dat er in casu en gelet op de 

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn bekering en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van 

zijn activiteiten in België en op sociale media, redelijkerwijze van verzoeker mag worden verwacht hij 

voorafgaand aan een terugkeer de betreffende berichten van zijn sociale media verwijdert. 

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land 

van herkomst het christelijke geloof zal aanhangen, dat hij zich aldaar als christen zal manifesteren en 

dat hij er als dusdanig zal worden gepercipieerd door zijn omgeving en/of zijn autoriteiten; laat staan dat 

aangenomen zou kunnen worden dat hij ingevolge hiervan vervolging zou riskeren. 

Derhalve is verzoekers verwijzing naar informatie over de situatie voor christenen in Iran voor het 

overige niet dienstig. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op 

verzoekers persoon. Dergelijke algemene informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij 

een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. 

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

in gebreke.” 

 

In zoverre de verzoekende partij door het herhalen van elementen die reeds in dit arrest aan bod 

kwamen een herbeoordeling van haar dossier beoogt, wijst de Raad erop dat dit in het kader van de 

annulatieprocedure gericht tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

– verzoeker om internationale bescherming niet tot zijn bevoegdheid behoort, en daargelaten het gezag 

van gewijsde van het arrest van de Raad.  

 

Gelet op het voorgaande is de verwijzing naar en het citeren uit algemene rapporten betreffende de 

situatie van christenen in Iran dan ook niet dienstig.  

 

De verzoekende partij toont verder niet aan waaruit zij meent een motiveringsplicht te kunnen afleiden 

die voorschrijft dat in de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten dient te 

worden gemotiveerd aangaande de (wijze van) beleving van haar geloof in België. Uit de chronologie 

van het dossier blijkt dat de verwerende partij overging tot de afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten – verzoeker tot internationale bescherming kort nadat de commissaris-generaal weigerde 

een internationale beschermingsstatus toe te kennen omwille van twijfel met betrekking tot de bekering 

en geloofsovertuiging van de verzoekende partij en vervolgens de Raad in beroep tot eenzelfde besluit 

kwam. De Raad herhaalt dat de verzoekende partij niet aantoont met welke elementen geen rekening 

zou zijn gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Zij brengt geen nieuwe elementen aan 

waarvan zij aantoont dat zij niet door de commissaris-generaal of de Raad in overweging werden 

genomen.  

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 9 van het EVRM betreft, wijst de Raad de verzoekende partij 

erop dat in het administratief dossier geen gegevens voorhanden zijn die op een mogelijke schending 

van artikel 9 van het EVRM wijzen. In de beslissing van de Commissaris-generaal en het arrest van de 

Raad naar aanleiding van het verzoek tot internationale bescherming wordt gewezen op het feit dat 

geen geloof kan worden gehecht aan de bekering tot het christendom, zodat de door de verzoekende 

partij aangegeven vrees voor vervolging als christen bij terugkeer naar Iran niet ernstig is. De 

verzoekende partij brengt geen nieuwe elementen aan in het kader van haar verzoekschrift (zie ook 

hoger). Om dezelfde reden dringt een onderzoek naar de aangevoerde schending van artikel 3 van het 

EVRM, waarbij de verzoekende partij haar vrees baseert op haar vermeende bekering tot christen, zich 

niet op.  

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog geen schending van de door haar aangehaalde 

beginselen en bepalingen aannemelijk.  

 

Het middel is ongegrond. 
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4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


