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nr. 260 011 van 2 september 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN EENOO

Torhoutsestraat 307

8020 RUDDERVOORDE

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 24 januari 2021 heeft

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

22 december 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 8 juli 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 augustus 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

D. VAN EENOO en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars, afkomstig uit de stad Bandar-e-Anzali en u bent

Iraans staatsburger. U bent ongehuwd en u studeerde voor medisch ingenieur aan de vrije universiteit

van Ghazvin.

U bent geboren in een gezin waar er geen waarde wordt gehecht aan religie. Echter moest u op school

praktiseren. Daar stopte u mee toen u afgestudeerd was. Midden farvardin 1397 (maart-april 2018,

Gregoriaanse kalender) ging u naar de zee met een vriendin N. (…), die u kende van de middelbare

school. Ze sprak die dag over een God die een heel andere God was dan de God die u reeds kende. Ze

vertelde dat ze christen was geworden. U luisterde naar haar verhaal maar u had op dat moment geen
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reactie. Jullie brachten veel tijd samen door en ze wou ook dat u zich zou bekeren, maar voor u was dat

in het begin niet aanvaardbaar en u bleef liever atheïst. Maar N. (…) had de vaardigheid om over Jezus

Christus te praten en aangezien ze zo goed de blijde boodschap kon verspreiden, raakte u toch

geïnteresseerd. In de tweede maand van 1397 (april-mei 2018) gaf N. (…) u een Bijbel en vroeg ze of u

die wou lezen. Op 13.03.1397 (03.06.2018) ging u voor de eerste keer naar een huiskerkbijeenkomst

die bij N. (…) thuis georganiseerd werd.

Sinds 23.03.1397 (13.06.2018) beschouwt u zichzelf als christen. Op die dag werd er voor u een

verlossingsgebed voorgelezen. U vertelde dit aan uw ouders en hun eerste reactie was bezorgdheid

aangezien dit niet toegelaten is in Iran.

Midden de maand mordad 1397 (augustus 2018) kreeg u een telefoontje van N. (…) die u verwittigde

dat de herder A. (…) aangehouden was. Ze raadde u aan om onder te duiken en uw simkaart niet

langer te gebruiken. Uw vader bracht u eerst naar uw tante in Teheran en regelde een smokkelaar die

een visum voor Slovakije aanvroeg voor u. Op 21.09.2018 verliet u Iran. U landde in Oostenrijk en het

was de bedoeling van daar uit met de auto naar Slovakije te gaan. U deed dit echter niet en kwam naar

België. U kwam aan in België op 22.09.2018. De daaropvolgende maanden verbleef u bij een vriendin

van uw moeder en haar zoon die in België woonden en reeds erkende vluchtelingen zijn. In eerste

instantie durfde u geen asiel aan te vragen, enerzijds uit schrik voor het onbekende, anderzijds omdat

de smokkelaar u zei dat u de eerste 6 maanden geen asiel mocht aanvragen aangezien de kans reëel

was om teruggestuurd te worden. U begon naar de kerk te gaan in België vanaf april 2019. Uiteindelijk

diende u een verzoek om internationale bescherming in op 20.05.2019.

Volgens uw verklaringen vreest u vervolging in Iran wegens uw bekering naar het christendom.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een kopie van uw mellikaart, een

kopie van uw shenasnameh, uw paspoort, een aanbevelingsbrief en foto’s van u in de kerk, een

doopcertificaat, een folder, reisinformatie, enkele blogposts van uw sociale media-account, een

ontvangstbewijs van uw mellikaart en een attest van Safehouse Ministeries neer.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

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

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

Volgens uw verklaringen vreest u vervolging in Iran wegens uw bekering naar het christendom (CGVS I,

p. 19).

Eerst en vooral stelt het CGVS vast dat u in België aankwam op 22 september 2018 en pas op 20 mei

2019 een verzoek om internationale bescherming indiende. Uw verklaring acht maanden gewacht te

hebben uit vrees teruggestuurd te worden naar Iran aangezien de smokkelaar tegen u had gezegd om

zes maanden te wachten, volstaat echter niet (CGVS I, p. 6; CGVS II, p. 13). Dat u daarnaast schrik had

voor deze onbekende procedure en om in een opvangcentrum terecht te komen, geldt ook niet als

beweegreden (CGVS I, p. 6; CGVS II, p. 15). U woonde immers bij Iraanse bekeerlingen die zelf de

vluchtelingenstatus verkregen hadden en die u aanmoedigden om een verzoek om internationale

bescherming in te dienen (CGVS I, p. 7; CGVS II, p. 14). Daarnaast zocht u zelf niet op of deze

informatie van de smokkelaar klopte (CGVS, II, p. 13). Uw gebrek aan vertrouwen in de Belgische

overheid staat haaks op het vertrouwen dat inherent aan een verzoek om internationale bescherming

verbonden is. Het kan geenszins aanvaard worden dat u, indien u daadwerkelijk een beschermingsnood

heeft, er de voorkeur aan gaf om door uw maandenlange illegale verblijf in België een repatriëring te

riskeren dan om uw nood aan internationale bescherming kenbaar te maken. Immers van een persoon

die daadwerkelijk een risico op vervolging en/of ernstige schade in zijn land van herkomst loopt mag

redelijkerwijze worden verwacht dat hij, na aankomst in landen die de Conventie van Genève hebben

ondertekend en die de beschermingsmodaliteiten die erin voorzien zijn toepassen, zo snel mogelijk een

beroep doet op deze beschermingsmogelijkheden. Dat u naliet dit te doen haalt het geloof in uw

asielmotieven ernstig onderuit.

Verder kon u uw bekering naar het christendom en de daardoor veroorzaakte problemen echter niet

aannemelijk maken. Zo dient opgemerkt te worden dat van een verzoeker die beweert zich te hebben

bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces

van bekering is geschied, alsook wat de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe
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geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van zijn

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

de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is

uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging,

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

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

echter ontoereikend.

U slaagt er immers niet in uw eerste contacten met het christendom aannemelijk voor te stellen. Zo zijn

uw verklaringen in verband met het eerste gesprek met N. (…) heel vaag. Betreffende de aanleiding van

het gesprek blijft u heel beknopt en weet u niet waarom N. (…) dat moment koos om u te vertellen over

het christendom (CGVS II, p. 5). Zo is het vreemd dat N. (…) uit het niks begon over het christendom en

ook uw verklaring dat u helemaal geen reactie had is nog frappanter (CGVS I, p. 10; CGVS II, p. 4-5).

Zo zei u volgens uw verklaring helemaal niks en luisterde u gewoon (CGVS I, p. 10). Deze reactie

schrijft u toe aan uw introvert karakter (CGVS II, p. 5). Nochtans is het vreemd dat u ook reeds

verklaarde opvliegerig te zijn en snel te reageren op zaken (CGVS II, p. 5). Deze uitspraken vallen

moeilijk te rijmen met elkaar. N. (…) bleef u aanspreken over het christendom en u maakte haar

duidelijk dat u geen interesse had. U lachte haar zelfs uit en vroeg haar om gewoon bevriend te blijven,

zij met haar nieuw geloof en u met uw ongeloof. U vroeg haar om u met rust te laten daarover (CGVS I,

p. 11; CGVS II, p. 5, 7). U bleef in het begin onverschillig en luisterde niet (CGVS II, p. 6). Dit

aanvaardde N. (…) echter niet en ze bleef tegen u de blijde boodschap verspreiden tot u toch ook

geïnteresseerd raakte (CGVS I, p. 11). Het is verwonderlijk dat u die geen interesse had in haar

woorden, haar uitlachte en haar vroeg om u met rust te laten uiteindelijk haar preken toch gewoon

onderging. Hierover verklaart u dat u haar woorden en haar manier van praten leuk vond, u raakte

geïnteresseerd omdat ze dingen vertelde die u nog niet eerder gehoord had (CGVS II, p. 6). Dat u haar

woorden en manier van praten leuk vond waardoor u zich openstelde staat echter haaks op uw

bewering dat u ongeïnteresseerd was en haar na de tweede en derde keer verzocht u met rust te laten

(CGVS II, p.6,7). Dat u haar na de derde keer dat ze u toesprak zei dat ze u met rust moest laten valt

evenmin te rijmen met uw bewering dat u na de derde of vierde keer dat ze over het christendom praatte

toch geïnteresseerd werd (CGVS II, p. 6,7). Bovendien zou het toch bijzonder snel zijn dat uw interesse

al na drie of vier sessies gewekt werd voor iemand die eerst haar vriendin uitlacht en eigenlijk niet wilt

luisteren. Dat u geen plausibele verklaringen kunt geven over de wijze waarop u in het christendom

ondergedompeld werd haalt het geloof in uw bekering tot dit geloof onderuit.

Wanneer u dan wordt aangemoedigd om meer uitleg te geven over de elementen die u toch overstag

deden gaan vervalt u in vaagheden dat de liefde in het christendom niet te vinden is in de islam en de

islam enkel bestaat uit woede, agressie, oorlog en bloed (CGVS II, p. 6-7; CGVS I, p.11). U vond het

niet normaal dat iemand zoals Jezus zo rustig is en dat u dat niet tegenkomt in het dagelijkse leven

(CGVS II, p. 7). Dat slechts deze weinig persoonlijke en veelal oppervlakkige bevindingen u tot een

nieuwe geloofsovertuiging brachten kan geenszins aangenomen worden. Indien u daadwerkelijk u

initiële ongeloof liet varen door de woorden van N. (…) zou u in staat moeten zijn om duidelijk aan te

geven hoe de woorden van N. (…) u persoonlijk raakten zonder dat u moet teruggrijpen naar

algemeenheden. Uw onvermogen om op concrete wijze aan te geven hoe de gesprekken met N. (…)

verliepen komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Uw verklaringen aangaande uw bekering blijven

oppervlakkig en geven geenszins een diepgaande geloofsovertuiging weer.

Daarnaast roept de snelheid waarmee u zich heeft bekeerd tot een andere godsdienst, ernstige

vraagtekens op. Een vrijwillige en overtuigde bekering naar het christendom is een zeer ingrijpende en

fundamentele gebeurtenis in een mensenleven. Men kan verwachten dat er aan deze bekering een

ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan. Dat u in de maand farvardin 1397 (maart-april

2018) voor het eerst met uw vriendin N. (…) over het christendom sprak en amper twee à drie maanden

later met uw hart besloot zich te bekeren na het lezen van het verlossingsgebed (CGVS II, p. 11), is dan

ook weinig geloofwaardig. Dit geldt des te meer aangezien u voorafgaand aan uw bekering slechts

gedurende een maand of anderhalve maand de Bijbel in uw bezit had en louter twee keer de huiskerk

bezocht. Behalve met N. (…) praatte u met niemand over het christendom noch ondernam u andere

activiteiten om het christendom beter te leren kennen (CGVS I, p. 11, 15, 17; CGVS II, p. 6). Bovendien

stelt u zelf dat u in Iran een heel beperkte kennis had en u niet veel wist van het christendom aangezien

u slechts vijf of zes keer naar de huiskerk bent geweest (CGVS II, p. 10). U verklaart ook dat u niet veel

wist over de Bijbel en de keuze die u maakte om christen te worden was een keuze die u uit uw hart

maakte, gebaseerd op gevoelens (CGVS II, p. 10). Er moet worden vastgesteld dat u weinig diepgaand

vertelt over uw bekering. Zo besloot u om christen te worden omwille van de rust en vrede die het boek

u gaf en u dit ook voelde bij hetgeen N. (…) u vertelde (CGVS II, p. 11). U had deze goede gevoelens

van liefde en vrede nog nooit meegemaakt en volgens uw verklaring was dit ‘iets leuks en op basis van

deze gevoelens heb dat besloten’ (CGVS II, p. 11). Uw verklaringen aangaande uw bekering zijn zeer
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algemeen en geven geenszins de indruk van een diepgaande geloofsovertuiging. Indien u daadwerkelijk

de ingrijpende stap zet om een nieuwe geloofsovertuiging aan te nemen kan er verwacht worden dat u

aan de hand van doorleefde verklaringen uw keuze kan uiteenzetten en dat u zich niet moet beperken

tot zeer oppervlakkige uitspraken die op iedereen van toepassing kunnen zijn. De vaststelling dat u noch

over de kennis beschikte noch uw innerlijke reflecties kunt weergeven die aan een bekering voorafgaan

doen zeer sterk twijfelen aan uw voorstelling dat u zich in Iran bekeerde. Dit wordt alleen maar

benadrukt door uw verklaring dat u eigenlijk wel nog twijfelde over de godsdienst toen u aankwam in

België, en u hier pas zag dat u de juiste keuze had gemaakt (CGVS II, p. 11-12). In uw uitspraak dat u

heel weinig kennis had en twijfelde moet dan ook een bevestiging gezien worden van de vaststelling dat

uw voorgehouden bekering in Iran niet op een degelijk fundament steunt. Dat een intelligente,

hoogopgeleide vrouw zonder daadwerkelijke innerlijke overtuiging de ingrijpende stap zet om zich

gezien de door u geschetste context van Iran tot het christendom te bekeren kan geenszins

aangenomen worden. Dat u daarnaast eerder weer verklaarde dat u de Bijbel zag als de waarheid

omdat het over liefde en vriendschap gaat en dat het normaal is dat u voor liefde en vriendschap kiest

(CGVS II, p. 8) kan als verklaringen niet weerhouden worden. U gaf immers zelf toe nauwelijks kennis

van uw nieuwe geloof te hebben en u nog steeds het oude testament, een wezenlijk onderdeel van uw

nieuwe religie, niet gelezen (CGVS I, p. 12; CGVS II, p. 15).

Hierbij aansluitend schijnt u tevens slecht op de hoogte te zijn de meest belangrijke persoon in uw

bekeringsverhaal. Zo verklaart u N. (…) al sinds uw 15 jaar te kennen (CGVS I, p. 10). Maar heeft u

geen zicht op haar bekering naar het christendom. Zo weet u niet waar N. (…) haar kennis over het

christendom heeft opgedaan (CGVS I, p. 13), weet u wel dat ze bekeerd werd door een vriendin op de

universiteit, maar weet u niet hoe die vriendin heet (CGVS I, p. 11, 13; CGVS II, p. 9). Verder weet u niet

waar N. (…) de Bijbel vandaan heeft (CGVS II, p. 7). U weet ook weinig over N. (…) haar

bekeringsproces en dit wijt u aan het feit dat u in het begin het niet belangrijk vond aangezien u enkel

luisterde, maar eens u geïnteresseerd raakte u het gewoon aanvaardde dat ze christen was (CGVS I, p.

13). U vond het niet nodig om over het verleden te praten en volgens u is het niet belangrijk hoe iemand

christen wordt, maar het geloven in het christendom is dat wel (CGVS I, p. 13). Een bekeringsproces

gaat doorgaans gepaard met twijfels waardoor het eigenaardig is dat u niet geïnteresseerd zou zijn

geweest in N.’s (…) ervaringen hiermee. Ook tijdens het tweede persoonlijk onderhoud verschoont u uw

tekort aan kennis betreffende N.’s (…) bekering met de houding van de huiskerk die er u attent op

maakte dat het gevaarlijk kan zijn om over informatie te beschikken van een ander in geval er

aanhoudingen zouden plaatsvinden (CGVS II, p. 9). Echter gaat het hier niet over een persoon van de

huiskerk, maar over één van uw beste vriendinnen. Daarop antwoordt u nogmaals dat het eigenlijk niet

uitmaakt wie de blijde boodschap verkondigt (CGVS II, p. 10). Deze uitleg volstaat echter niet. Dat u

over de sleutelfiguur in het proces van uw kennismaking met het protestantisme, en die u daarnaast als

goede vriendin beschouwt, deze informatie niet bezit en zelfs niet gevraagd heeft, is merkwaardig. Dat u

geen duidelijk zicht kunt bieden op haar eigen geloofsachtergrond en op de herkomst van haar

christelijke geloofsovertuiging ondanks haar betrokkenheid bij uw bekeringsproces is weinig

waarschijnlijk en schaadt het geloof in uw voorstelling van deze persoon en de rol die zij speelde in uw

bekering.

Op basis van het geheel van hierboven aangehaalde argumenten moet er besloten worden dat er aan

uw bekering tot het christendom in Iran geen geloof kan worden gehecht. 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 België. Zo verklaart u sinds april 2019 naar de Iraanse

kerk in Turnhout te gaan (CGVS I, p. 18), waarvan u foto’s, een folder, een aanbevelingsbrief en een

doopcertificaat voorlegt. Dat u sindsdien wekelijks naar de kerk gaat, toont evenmin de oprechtheid van

uw bekering aan. Daar uw geloofsactiviteiten in België volledig voortvloeien uit uw ongeloofwaardige

bekering in Iran is het duidelijk 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. Echter betekent dit ook dat u pas zeven maanden na uw aankomst voor het eerst naar een

protestantse kerk gaat. U vergoelijkt deze laattijdigheid door te verwijzen naar de schrik die u had

aangezien u illegaal in het land verbleef (CGVS I, p. 18). Dit telt niet als afdoende reden. Indien u

daadwerkelijk een overtuigd christen bent kan er niet begrepen worden waarom u in België niet uw huis

zou willen verlaten om uw geloof met medegelovigen in een misviering te beleven. Zeker aangezien in

Iran het illegaal is om in een huiskerk te vertoeven en volgens uw verklaringen dit u niet tegenhield om

naar de huiskerk te gaan (CGVS I, p. 18). Wanneer u geconfronteerd wordt met deze opmerking,

antwoordt u dat u ook mentaal niet in staat was om naar de kerk te gaan aangezien u uw situatie niet

wou aanvaarden (CGVS I, p. 18). U voegt hieraan toe dat u in die periode wel contact had met D. G.

(…), waarvan u een aanbevelingsbrief voorlegt waarin staat dat u sinds oktober 2018 verbonden bent

met de christelijke stichting ‘Safety Ministries’. U werd u tijdens het tweede persoonlijk onderhoud d.d.

21.10.2020 gevraagd om ook iets voor te leggen waarin u bewijst dat u reeds in die periode persoonlijk
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contact had met D. G. (…) en Safety Ministries (CGVS II, p. 14). Tot op heden heeft het Commissariaat

niets ontvangen dat uw contact kan staven. Evenzo kan deze steunbrief van Safety Ministries, evenmin

bovenstaande vaststellingen over het ongeloofwaardig karakter van uw bekering ombuigen.

Wat betreft uw facebookaccount (https://www.facebook.com/n.(...)) dient opnieuw te worden opgemerkt

dat uw christelijke berichten op zich het oprechte karakter van uw bekering niet kunnen onderschrijven.

Uit uw religieus geladen Facebookprofiel, wat eveneens blijkt uit de door u neergelegde blogposts

(bijlage 4), kan ook niet zonder meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

afgeleid worden. 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, zoals hierboven reeds

werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht

van de Iraanse autoriteiten te komen. Bijgevolg kan er niet aangenomen worden dat u omwille van uw

duidelijk opportunistisch gedrag op sociale media problemen zou kennen in Iran. Gezien de

bedrieglijkheid van uw bekering heeft u 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.

Volledigheidshalve kan nog opgemerkt worden dat u legaal het land heeft kunnen verlaten. Gevraagd

hoe u wist dat het veilig was om het vliegtuig te nemen op eigen naam, antwoordt u dat u dat niet met

zekerheid wist aangezien uw vader het geregeld had, maar daarnaast zegt u ook dat u geen belangrijk

persoon was en dat er dus geen gevaar was (CGVS I, p. 6). Deze verklaring is tegenstrijdig met uw

volledig vluchtrelaas aangezien u uw vrees voor de Iraanse autoriteiten koppelt aan uw bekering tot het

christendom in Iran. Deze vaststelling zet uw beweerde bekering uiteraard bijkomend op de helling.

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

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

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

van de Vreemdelingenwet.

U heeft bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de nog niet besproken door u neergelegde

documenten. De kopieën van uw shenasnameh, van uw mellikaart en uw paspoort vormen een bewijs

van nationaliteit en identiteit, hetgeen niet ter discussie staat.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 1, (2) van het Protocol

betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, van de artikelen 3 en 9 EVRM, van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van “de

algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder van a) (…) de onderzoeksplicht,

zoals gewaarborgd in artikel 10 lid 3 van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement

en de Raad van 26 juni 2013; b) de materiële motiveringsplicht” en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

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

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

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RvV X - Pagina 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.2.4.1. Verzoekende partij werpt op dat nergens uit de bestreden beslissing blijkt op welke parameters

verwerende partij zich steunt om de geloofwaardigheid van haar bekering te beoordelen en meent dat

dit een schending uitmaakt van artikel 9 EVRM. Verzoekende partij onderstreept in haar verzoekschrift

dat wel degelijk sprake is van een oprechte bekering en meent dat uit de motivering van de bestreden

beslissing een “subjectieve vooringenomenheid” blijkt in hoofde van verwerende partij, waarbij geen

rekening werd gehouden met het feit dat een bekering een uiterst persoonlijke ervaring betreft. In het

bijzonder werd geen rekening gehouden met het feit dat zij nooit een praktiserend moslim was, en dus

niet bekeerde van de islam naar het christendom. Verzoekende partij meent dat zij geloofwaardige

verklaringen aflegde over haar bekeringsproces en citeert hierbij bepaalde passages uit de notities van

haar persoonlijke onderhouden. Verder gaat verzoekende partij nog in op een aantal vaststellingen in de

bestreden beslissing die volgens verwerende partij de geloofwaardigheid van haar voorgehouden

bekering in Iran ondermijnen. Zij stelt dat het geenszins bevreemdend is dat N. plots over het

christendom begon te vertellen aangezien zij wist dat zij nooit een overtuigend moslim is geweest, dat zij

wel degelijk zeer uitgebreid kon vertellen over hoe het eerste gesprek met N. over het christendom is

verlopen, dat het onredelijk is dat verwerende partij haar verklaringen hierover ongeloofwaardig vindt

louter omdat zij luisterde, dat N. haar wel degelijk heeft moeten overtuigen van het christendom en dat

het ten slotte niet vreemd is dat N. zomaar opgaf aangezien het verkondigen van de blijde boodschap

een van de belangrijkste elementen is uit het protestantisme.

2.2.4.2. De Raad stelt evenwel vast dat in de bestreden beslissing op omstandige wijze wordt

gemotiveerd waarom aan de door verzoekende partij voorgehouden bekering in Iran en de daardoor

veroorzaakte problemen geen enkel geloof kan worden gehecht. Meer bepaald wordt erop gewezen dat

(i) haar laattijdig verzoek om internationale bescherming het geloof in haar asielmotieven ernstig

onderuithaalt en; (ii) zij haar bekering naar het christendom en de daardoor veroorzaakte problemen niet

aannemelijk maakt aangezien (a) verzoekende partij er niet in slaagt haar eerste contacten met het

christendom aannemelijk voor te stellen, (b) zij vervalt in vaagheden wanneer zij gevraagd wordt naar de

elementen die haar overtuigden om zich te bekeren, (c) de snelheid waarmee zij zich bekeerde

ongeloofwaardig is, en (d) zij slecht op de hoogte is van de bekering en het bekeringsproces van de

meest belangrijke persoon in haar bekeringsverhaal, met name haar vriendin N.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om

voormelde vaststellingen met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Immers dient te

worden vastgesteld dat zij desbetreffend in haar verzoekschrift niet verder komt dan loutere

vergoelijkingen, het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, en het tegenspreken van de

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

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

van de bestreden beslissing te weerleggen.

Tevens dient erop te worden gewezen dat verzoekende partij met een loutere verwijzing naar een aantal

van haar andere verklaringen over haar bekeringsproces – meer bepaald verwijst zij naar haar
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verklaringen over haar huiskerkbezoeken in Iran – evenmin afbreuk doet aan voormelde vaststellingen.

Deze verklaringen wegen immers geenszins op tegen en doen bijgevolg op generlei wijze afbreuk aan

de voormelde vage en onaannemelijke verklaringen over kernelementen inzake haar kennismaking en

ervaringen met het christendom.

Verder onderstreept de Raad dat uit de motieven van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat wel

degelijk rekening werd gehouden met de door verzoekende partij aangegeven persoonlijke

omstandigheden waarin zij beweert te zijn bekeerd tot het christendom, doch dat moet worden

vastgesteld dat zij geenszins aannemelijk heeft gemaakt oprecht te zijn bekeerd tot het christendom

gelet op haar vage en onaannemelijke verklaringen in dit verband. Uit niets blijkt dat in hoofde van

verwerende partij sprake is van enige “subjectieve vooringenomenheid”.

De Raad benadrukt in dit verband nog dat het allerminst onredelijk is om van een verzoeker die beweert

zich te hebben bekeerd te verwachten dat hij uiteen kan zetten om welke redenen en op welke wijze het

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

nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van

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

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

afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare

geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in die

omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Uit het voorgaande

blijkt dat de verklaringen van verzoekende partij over haar bekering in Iran manifest ontoereikend zijn,

waardoor zij de door haar voorgehouden bekering tot het christendom in Iran en de daardoor

veroorzaakte problemen geenszins aannemelijk maakt.

2.2.5. De Raad wijst er verder op dat de vaststelling dat aan de geloofsactiviteiten van verzoekende

partij en haar problemen hierdoor in Iran geen enkel geloof kan worden gehecht, een negatieve indicatie

vormt voor de geloofwaardigheid van haar beweerde (voortgezette) religieuze engagement na aankomst

in België. Het gegeven dat zij de geloofsbelijdenis linkt aan haar bekering in Iran, terwijl deze bekering in

Iran niet geloofwaardig is, toont aan dat er aan haar beweegredenen om in België actief te zijn bij de

protestantse kerk geen enkel geloof kan worden gehecht en dat zij bijgevolg eerder omwille van

opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging in België religieus actief is en dat deze

beleving van haar nieuwe geloofsovertuiging in België er louter toe strekt op deze basis de

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande het volgende

gemotiveerd: “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 België. Zo

verklaart u sinds april 2019 naar de Iraanse kerk in Turnhout te gaan (CGVS I, p. 18), waarvan u foto’s,

een folder, een aanbevelingsbrief en een doopcertificaat voorlegt. Dat u sindsdien wekelijks naar de

kerk gaat, toont evenmin de oprechtheid van uw bekering aan. Daar uw geloofsactiviteiten in België

volledig voortvloeien uit uw ongeloofwaardige bekering in Iran is het duidelijk 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. Echter betekent dit ook dat u pas zeven maanden na

uw aankomst voor het eerst naar een protestantse kerk gaat. U vergoelijkt deze laattijdigheid door te

verwijzen naar de schrik die u had aangezien u illegaal in het land verbleef (CGVS I, p. 18). Dit telt niet

als afdoende reden. Indien u daadwerkelijk een overtuigd christen bent kan er niet begrepen worden

waarom u in België niet uw huis zou willen verlaten om uw geloof met medegelovigen in een misviering

te beleven. Zeker aangezien in Iran het illegaal is om in een huiskerk te vertoeven en volgens uw

verklaringen dit u niet tegenhield om naar de huiskerk te gaan (CGVS I, p. 18). Wanneer u

geconfronteerd wordt met deze opmerking, antwoordt u dat u ook mentaal niet in staat was om naar de

kerk te gaan aangezien u uw situatie niet wou aanvaarden (CGVS I, p. 18). U voegt hieraan toe dat u in

die periode wel contact had met D. G. (…), waarvan u een aanbevelingsbrief voorlegt waarin staat dat u

sinds oktober 2018 verbonden bent met de christelijke stichting ‘Safety Ministries’. U werd u tijdens het

tweede persoonlijk onderhoud d.d. 21.10.2020 gevraagd om ook iets voor te leggen waarin u bewijst dat

u reeds in die periode persoonlijk contact had met D. G. (…) en Safety Ministries (CGVS II, p. 14). Tot

op heden heeft het Commissariaat niets ontvangen dat uw contact kan staven. Evenzo kan deze

steunbrief van Safety Ministries, evenmin bovenstaande vaststellingen over het ongeloofwaardig

karakter van uw bekering ombuigen.”. De Raad stelt vast dat verzoekende partij er niet in slaagt

voormelde motivering met concrete elementen in een ander daglicht te plaatsen. Immers toont zij met

het door haar bijgebrachte Whatsappgesprek tussen haar en D. G. d.d. 11 oktober 2020 (bijlage 15 van

het verzoekschrift) geenszins aan dat zij reeds in de periode voorafgaand aan haar kerkbezoek

persoonlijk contact had met D. G. en ‘Safety Ministries’.
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Aangezien verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij oprecht tot het christendom bekeerd

is en haar religieuze activiteiten in België een duidelijk opportunistisch karakter hebben, kan niet worden

aangenomen dat verzoekende partij bij terugkeer naar haar land van herkomst aldaar het christelijk

geloof zal aanhangen.

2.2.6.1. Verzoekende partij voert verder aan dat verwerende partij zich niet louter kan verschuilen achter

de motivering dat als een bekering ongeloofwaardig of opportunistisch is, er automatisch geen risico is

op vervolging en/of ernstige schade bij een terugkeer naar Iran. Verzoekende partij verwijst in dit

verband naar het arrest PS (Christianity – risk) Iran CG [2020] UKUT 00046 (IAC) van het Britse Upper

Tribunal (zie bijlage 4 van het verzoekschrift), een ‘country guidance decision’ waarin omschreven wordt

hoe een beoordeling van een bekering dient te gebeuren en welke risico’s hieruit voortvloeien bij een

eventuele terugkeer. Verzoekende partij stelt dat hieruit blijkt dat er in de eerste plaats gekeken moet

worden naar wat ‘objectief zichtbaar’ is en meent dat er in haar geval voldoende dergelijke objectieve

elementen zijn waaruit blijkt dat zij bij een terugkeer zal terechtkomen in een situatie die een schending

impliceert van de artikelen 3 en 9 EVRM. Zij duidt in dit verband op haar christelijke activiteiten in België

en haar religieuze activiteiten op sociale media. Verzoekende partij wijst er verder op dat volgens

voormeld arrest van het Britse Upper Tribunal een grondige afweging dient gemaakt te worden of een

verzoeker die stelt bekeerd te zijn tot het christendom, een reëel risico op vervolging heeft bij een

eventuele terugkeer naar Iran. In casu werd dergelijke grondige afweging evenwel niet gemaakt nu

verwerende partij louter oordeelt dat aangezien geen geloof kan worden gehecht aan haar bekering,

verzoekende partij evenmin aannemelijk maakt dat zij een risico op vervolging heeft bij een terugkeer

naar Iran. Verzoekende partij bemerkt dat uit het arrest van het Upper Tribunal tevens blijkt dat alle

terugkerende asielzoekers in Iran tegengehouden en ondervraagd worden door de Iraanse autoriteiten

en dat terugkerende asielzoekers die stellen dat ze bekeerd zijn, automatisch worden meegenomen

voor verder verhoor. Indien er geen risico-factoren aanwezig zijn, zal zo’n verhoor geen risico inhouden

voor een onmenselijke en vernederende behandeling, doch in hoofde van verzoekende partij zijn

dergelijke risico-factoren aanwezig gelet op de religieuze boodschappen op haar sociale media.

2.2.6.2. De Raad bemerkt vooreerst dat de verwijzing naar een arrest van het Britse Upper Tribunal

geenszins dienstig is in haar verweer aangezien dit geen bindende precedentswaarde heeft.

Voorts stelt de Raad vast dat verzoekende partij op geen enkele wijze in concreto aantoont dat zij louter

omwille van haar religieuze activiteiten in België en haar religieuze activiteiten op haar Facebookprofiel

bij een terugkeer naar Iran een reëel risico loopt op vervolging of ernstige schade. De Raad bemerkt

hierbij dat uit niets blijkt dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar religieuze activiteiten in

België of dat de religieuze Facebookberichten reeds in het vizier zijn gekomen van de Iraanse

autoriteiten. Bovendien dient in dit verband te worden opgemerkt dat uit de “COI Focus” betreffende

“Iran. Behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten” d.d. 30 maart 2020, die door

verwerende partij werd toegevoegd aan het administratief dossier (administratief dossier, stuk 7, map

landeninformatie, deel 1) en ook door verzoekende partij als bijlage bij haar verzoekschrift wordt

gevoegd (bijlage 11 van het verzoekschrift), blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken

aan terugkerende asielzoekers, dat zij evenmin veel aandacht hebben voor wat deze personen in het

buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezegd, en dat het vooral personen zijn die al

eerder een verhoogd risicoprofiel hadden – wat gelet op het voorgaande in casu niet het geval is – die

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

de religieuze berichten op Facebook, mag bovendien, gelet op het opportunistisch karakter en het

onoprechte karakter van haar bekering tot het christendom, van verzoekende partij verwacht worden dat

zij deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran.

De Raad besluit dat verzoekende partij dan ook geenszins aannemelijk maakt dat zij zich bij een

terugkeer naar Iran als christen zal manifesteren of als dusdanig gezien zal worden door haar omgeving

en/of de Iraanse autoriteiten.

2.2.7. Wat betreft het betoog van verzoekende partij dat uit een rapport van Landinfo (bijlage 5 van het

verzoekschrift) blijkt dat de Iraanse autoriteiten specifiek huiskerken viseren en op zoek gaan naar

mensen die zich bekeren, en dat hieruit dus blijkt dat het loutere feit dat zij een huiskerk heeft bezocht

reeds aanleiding geeft tot vervolging, onderstreept de Raad evenwel dat uit het voorgaande reeds is

gebleken dat verzoekende partij haar bekering in Iran geenszins aannemelijk maakt en dat dan ook

evenmin enig geloof kan worden gehecht aan het door haar beweerde huiskerkbezoek in Iran. Een

loutere verwijzing naar algemene informatie omtrent de houding van de Iraanse autoriteiten ten aanzien

van huiskerken is dan ook niet van aard om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van
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ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Zulks dient in

concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft desbetreffend manifest in gebreke.

2.2.8. Wat betreft nog de bijgebrachte informatie inzake de algemene mensenrechtensituatie in Iran, de

situatie aldaar voor (bekeerde) christenen en de risico’s bij terugkeer voor bekeerlingen (bijlagen 6-10

en 12-14 van het verzoekschrift), wijst de Raad erop dat de verwijzing naar dergelijke algemene

informatie geenszins volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of

reëel risico op ernstige schade dient immers in concreto te worden aangetoond, alwaar verzoekende

partij manifest in gebreke blijft. De Raad onderstreept dat uit wat voorafgaat blijkt dat verzoekende partij

niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in Iran is bekeerd tot het christendom, dat zij er problemen heeft

gekend omwille van deze bekering en dat haar religieuze activiteiten in België bijgevolg voortkomen uit

een oprechte overtuiging, waardoor zij dan ook geenszins aannemelijk maakt dat zij zich bij een

terugkeer naar Iran als christen zal manifesteren of als dusdanig gezien zal worden door haar omgeving

en/of de Iraanse autoriteiten.

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

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

van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 en 21 oktober 2020 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale

bescherming omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp

van een tolk Farsi en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om

internationale bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

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

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

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

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

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

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

48/4 van deze wet worden aangenomen.
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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 twee september 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


