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 nr. 260 014 van 2 september 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ 

Broustinlaan 88/1 

1083 BRUSSEL 

 

  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 29 oktober 2020 heeft 

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

28 september 2020. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 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 advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor de verzoekende partij, 

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 Isfahan en bent u Iraans staatsburger. 

Toen u veertien of vijftien jaar was, werd u op school doorverwezen naar de moskee. In de moskee 

werd u misbruikt door R. K. (…), die het misbruik had gefilmd en die ermee dreigde de film online te 

zetten. Hierdoor durfde u er met niemand over te praten. Het misbruik zorgde ervoor dat u 

psychologische hulp ging zoeken maar zorgde er eveneens voor dat u de islam ging haten. In de zomer 

van 1396 (Iraanse kalender; stemt overeen met 2017 in de Gregoriaanse kalender) werkte u in een 

ijssalon. U kwam er in contact met S. (…). Jullie bleken een gemeenschappelijke vriend te hebben, A. 

Mi. (…), en een gemeenschappelijke hobby, met name het spelen van videospelletjes. U nodigde S. (…) 
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uit om samen te spelen, jullie raakten bevriend en u begon steeds meer met S. (…) op te trekken. Na 

vier maanden vertelde hij u dat hij christen was. S.’s (…) charisma en zijn discours over het 

christendom, met name dat het christendom geen religie is maar een weg, zorgden ervoor dat u zich 

steeds meer in het christendom ging interesseren en verdiepen, temeer daar het christendom u 

bevredigende antwoorden gaf over het leven na de dood. Samen lazen jullie de Bijbel al waren er even 

goed momenten dat jullie afspraken om samen videospelletjes te spelen. Ongeveer tien maanden na 

jullie initiële kennismaking – het was net na Nieuwjaar – dacht u gevonden te hebben waar u altijd naar 

op zoek naar was en besloot u dat u christen wou worden. U was blij en besloot uw goed gevoel met E. 

R. (…) en M. A. (…), uw twee beste vrienden van de universiteit, te delen. E. (…) en M. (…) reageerden 

verbaasd en hadden veel vragen waarop u niet altijd een antwoord kon formuleren. U ging met hun 

vragen naar S. (…) en bracht hen in contact met elkaar. Jullie spraken met vier af in een café en tijdens 

deze ontmoeting zou S. (…) oordelen of uw vrienden te betrouwen waren. S. (…) besloot dat het veilig 

was en ’s anderendaags of twee dagen nadien spraken jullie bij S. (…) thuis af. Een dag later – u was 

aan het werken in het ijssalon – belde uw vader u om twee uur ’s morgens met de boodschap dat 

agenten bij jullie thuis waren binnengevallen. De agenten hadden onder andere een bundel met 

evangelies en vermoedelijk ook uw paspoort meegenomen. Uw overige identiteitsdocumenten, die u 

bewaarde in een wit kistje op de kamer van uw vader, werden niet in beslag genomen. U belde een 

vriend en die bracht u naar een verlaten werkplaats buiten de stad. Uw vriend Mo. (…) hielp u aan een 

smokkelaar en zo kon u Iran, na een verblijf van tien dagen in de werkplaats buiten de stad, verlaten. In 

mordad 1397 (augustus 2018) verliet u Iran. Via Turkije reisde u naar Griekenland waar u ongeveer een 

jaar bleef. In Griekenland ging u voor het eerst naar de kerk. Nog in Griekenland kwam u telefonisch via 

E. (…) te weten dat M. A. (…), wiens vader bij de sepah werkt, jullie verraden had. Ongeveer een jaar 

later vloog u met valse Spaanse papieren naar België en verzocht u hier daags na uw aankomst, i.e. op 

17 juli 2019, om internationale bescherming omdat u vreest dat u in Iran als ketter gefolterd en 

geëxecuteerd zal worden. In België gaat u geregeld naar de mis en volgt u Bijbelstudie. U bent actief in 

de Iraanse kerk in Jette. U bent eveneens actief op Instagram en probeert aldaar de blijde boodschap te 

verkondigen. U was klaar om gedoopt te worden volgens de pastoor, maar door de coronacrisis is dit 

nog niet gebeurd. U staat wel op de lijst voor de volgende doopviering. 

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten neer: een kopie van uw 

mellikaart (nationale kaart), een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje), een kopie van uw 

studentenkaart, twee documenten in verband met uw schoolloopbaan en opleiding, één foto van uzelf 

en één foto waarbij u met een mondmasker bij een kruis te zien bent, foto’s van in Griekenland bij de 

smokkelaar, in Griekenland getrokken foto’s van de huiduitslag op uw lichaam, een attest van de 

Iraanse kerk van Jette d.d. 31 juli 2020 waaruit blijkt dat u een jaar daarvoor voor het eerst naar de kerk 

ging en dat u gekend bent bij de verantwoordelijken van de kerk, een medisch attest geschreven door 

huisdokter V. (…) waaruit blijkt dat u al vier jaar piekert en obsessief compulsieve handelingen stelt na 

stress door onderdrukking in Iran omwille van uw geloof, en enkele documenten in verband met in 

België gevolgde opleidingen en tewerkstelling in België. 

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. U legde weliswaar een attest neer van dokter V. (…) dat uw 

psychische problemen bevestigt maar uit dit attest, dat door een huisarts op basis van uw verklaringen 

werd opgesteld en waaruit nergens blijkt dat er een grondig onderzoek naar uw psychische problemen 

gevoerd werd, blijkt echter niet dat u niet in staat zou zijn om coherente verklaringen af te leggen. U 

erkende zelf ook dat er voor u geen elementen of omstandigheden waren die het vertellen van uw 

verhaal of uw deelname aan de procedure internationale bescherming bemoeilijken (Vragenlijst 

“Bijzondere procedurele noden” DVZ, vraag 1). Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen 

verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden 

aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt 

voldoen aan uw verplichtingen. 

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

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

kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. 

Vooreerst kan opgemerkt worden dat u uw motivatie om u te bekeren niet aannemelijk heeft gemaakt. U 

gaf in deze als één van de belangrijkste redenen om u te bekeren aan dat uw vragen over de dood in de 

islam, in tegenstelling tot in het christendom, onbeantwoord bleven (CGVS, p. 11-13). Het is echter 

onbegrijpelijk dat iemand die beweert te worstelen met existentiële vragen over het lot van de mens na 
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de dood (CGVS, p. 12-13) en die in het christendom een bevredigend antwoord beweert gevonden te 

hebben, het belangrijkste christelijke feest, dat bovendien rechtstreeks gelinkt is met het leven na de 

dood, niet correct kan duiden. U verklaarde in deze context dat S. (…), degene die u initieerde in het 

christendom, u vertelde dat zelfs op Pasen, dat de dood van Jezus Christus is, de christenen blij zijn 

(CGVS, p. 12). Later in het gehoor bevestigde u andermaal dat op Pasen de dood van Jezus herdacht 

wordt (CGVS, p. 14). Op Pasen echter vieren de christenen juist dat Jezus is opgestaan uit de dood. Op 

Pasen wordt dan ook de ultieme overwinning van het leven op de dood gevierd. De dood van Jezus 

wordt enkele dagen voor Pasen herdacht. Dat S. (…) u gezegd zou hebben dat de christenen blij zijn op 

het feest dat de dood van Jezus herdenkt, met name Pasen, is dan ook ongeloofwaardig en zet op zich 

de geloofwaardigheid van uw beweerde gesprekken met S. (…) over het christendom fundamenteel op 

de helling. Dat u er niet in slaagde Pasen juist te duiden en dat u bovendien beweerde dat Pasen op 

een vrijdag viel waar dat zondag moet zijn (CGVS, p. 14), tast bijgevolg de geloofwaardigheid van uw 

motivatie om zich te bekeren in die mate aan dat de geloofwaardigheid van uw bekering zelf op de 

helling komt te staan. 

Dat u uw gesprekken met S. (…) over het christendom niet aannemelijk heeft gemaakt, blijkt tevens uit 

het bevreemdende feit dat u niet eens wist waarom S. (…) zich tot het christendom bekeerde (CGVS, p. 

13). Redelijkerwijs kan men immers verwachten dat zoiets tijdens jullie beweerde intensieve gesprekken 

over het christendom aan bod zou gekomen zijn. Bovendien kwam u, gevraagd naar wat S. (…) 

aansprak in het christendom, niet verder dan de oppervlakkige verklaring dat hij vaak sprak over de 

liefde in het christendom (CGVS, p. 13). 

Het is ook onwaarschijnlijk dat u in een Iraanse context, waarin geloofsafval en christelijk proselitisme 

strikt verboden zijn en streng bestraft kunnen worden, uw beste vrienden op de universiteit in kennis 

gesteld zou hebben van uw interesse in het christendom zonder u eerst ervan te vergewissen hoe ze 

effectief tegenover geloofsafval staan (CGVS, p. 12). Er kan aangenomen worden dat, indien men een 

goede relatie heeft met een bepaald persoon, het vrij eenvoudig is om op discrete en diplomatische 

wijze na te gaan hoe iemand zich tot een bepaalde religie verhoudt en wat zijn visie is op het afvallen 

van deze religie. Dat u blij was dat u christen was en dat u besloot uw goed gevoel met uw twee beste 

vrienden op de universiteit te delen (CGVS, p. 12), zonder op voorhand hun visie op geloofsafval na te 

gaan, is, gelet op de geschetste Iraanse context, zo roekeloos dat dit onaannemelijk overkomt. Van 

iemand die gestudeerd heeft, die in Zwitserland een psycholoog gaat zoeken omdat een Iraanse 

psycholoog alles volgens islamitische principes zou behandelen (CGVS, p. 21) en voor wie het 

aantrekkelijke van het christendom mede schuilt in het verbod (CGVS, p. 11), kan men verwachten dat 

hij enige voorzichtigheid aan de dag zou leggen, quod non in casu. Gelet hierop, heeft u niet 

aangetoond daadwerkelijk met uw twee beste vrienden over het christendom te hebben gesproken, 

waardoor het uitlekken van uw nieuwe religieuze overtuiging via de vader van één van uw beste 

vrienden, die meende dat u een ketter zou zijn, zoals u later bij monde van E. (…) ter ore kwam (CGVS, 

p. 19), evenmin aannemelijk is. 

Dat u het uitlekken van uw nieuwe religieuze overtuiging en bijgevolg de hieraan gelinkte huiszoeking in 

uw woning niet heeft aangetoond, blijkt tevens uit de bevreemdende verklaringen die u aflegde 

betreffende uw identiteitsdocumenten. U verklaarde immers dat u een paspoort had aangevraagd om 

naar Maleisië te gaan. Gevraagd waar dit paspoort op het moment van uw onderhoud lag, zei u te 

vermoeden dat dit paspoort op uw kamer lag; dat hiernaar tevergeefs door uw vader in uw kamer werd 

gezocht, vermeldde u toen niet (CGVS, p. 8). Pas wanneer u gevraagd werd een kopie van het paspoort 

te bezorgen, verklaarde u plotseling dat uw vader na de huiszoeking door de autoriteiten het huis had 

opgeruimd maar dat hij het paspoort niet meer gevonden had (CGVS, p. 8). U verklaarde nog een 

woordje uitleg te willen geven bij de documenten die wel naar hier gestuurd werden: sinds uw 

kinderjaren werden de belangrijke (identiteits)documenten in een kistje bewaard opdat ze niet zouden 

verloren gaan. Alle Iraanse documenten plus uw rijbewijs, zo stelde u, zijn u toegestuurd nadat u Iran 

verliet omdat u op het moment dat u Iran verliet die documenten niet op zak had (CGVS, p. 8-9). Het is 

echter zeer opmerkelijk dat, hoewel u verklaarde dat u steeds geleerd werd dat belangrijke documenten 

goed bewaard dienen te worden (CGVS, p. 10), u uw paspoort, nochtans een belangrijk document, 

gewoon in uw kamer liet rondslingeren. U verklaarde dat u in uw kamer erg nonchalant was, dat alles 

door mekaar lag, dat het paspoort soms op de kast lag, soms in de lade en dat het overal een beetje lag 

(CGVS, p. 10). Gevraagd of u het paspoort vaak nodig had, antwoordde u dan weer in strijd met uw 

voorgaande verklaring dat, nadat u uw paspoort per post had gekregen, u het op het uw nachtkastje had 

gelegd en dat u het nadien niet meer gezien had (CGVS, p. 10). Nog merkwaardiger is dat u de overige 

documenten, waaronder uw mellikaart (nationale kaart), wel in dat kistje bewaarde. Immers, in 

tegenstelling tot uw bewering dat men in Iran niet zoals hier steeds zijn identiteitskaart bij zich moet 

hebben (CGVS, p. 10), geldt er, volgens de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie, in 

Iran een identificatieplicht. Als een burger in aanraking komt met de autoriteiten zal er direct naar een 

identiteitsdocument gevraagd worden. De mellikaart is het primaire identiteitsdocument en de meeste 
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Iraniërs dragen het vanwege het handzame formaat bij zich. Dat u uw mellikaart en uw rijbewijs, die u, 

gelet op de bovenstaande informatie, in alle redelijkheid frequent nodig had, wel in uw vaders kistje 

bewaarde, en uw paspoort niet, komt dan ook vreemd over. Opmerkelijk is voorts dat, ondanks de 

huiszoeking waarbij jullie huis volledig doorzocht zou zijn (CGVS, p. 17), noch uw mellikaart, noch uw 

shenasnameh noch uw rijbewijs gevonden of in beslag genomen zouden zijn. U verklaarde bovendien 

dat de autoriteiten het kistje wel gevonden hadden maar u opperde de hypothese dat ze het niet volledig 

hadden doorzocht omdat er in het kistje heel veel documenten zaten (CGVS, p. 17). Dat de autoriteiten 

zich enerzijds de moeite zouden getroosten om het volledige huis, tot de bibliotheek en de kelder toe, te 

doorzoeken en bovendien zelfs documenten in beslag zouden nemen die op het eerste gezicht niets 

met uw bekering te maken hebben zoals notities van de universiteit (CGVS, p. 12) en anderzijds een 

witte kist vol documenten niet aan een grondig onderzoek zouden onderworpen hebben, is op zijn 

zachtst gesteld zeer merkwaardig. Het feit dat u insinueerde dat uw paspoort tijdens de huiszoeking in 

beslag genomen werd, alsmede het feit dat u weinig coherente verklaringen gaf over de plaats waar uw 

paspoort zich thans zou bevinden, maken dat er sterk getwijfeld kan worden aan de geloofwaardigheid 

van de door u geïnsinueerde inbeslagname van uw paspoort waardoor ook de geloofwaardigheid van 

de huiszoeking zelf opnieuw op de helling komt te staan. 

Dat u de huiszoeking niet aannemelijk heeft gemaakt, blijkt tevens uit uw gebrekkige informatie hierover. 

Zo wist u niet wanneer de huiszoeking precies had plaats gevonden (CGVS, p. 16) en wist u niet welke 

dienst de huiszoeking gedaan had en hoeveel agenten er bij de huiszoeking betrokken waren. U 

erkende bovendien niet te weten wat de autoriteiten precies allemaal in uw woning hadden gedaan 

(CGVS, p. 17). Het is ook merkwaardig dat u enerzijds verklaarde dat uw vader beweerde dat jullie huis 

na de huiszoeking in het oog gehouden werd maar dat u anderzijds niet wist waar uw vader zijn 

beweringen op stoelde: u stelde immers dat hij misschien uit schrik dacht dat iedereen die aan jullie huis 

passeerde het huis in de gaten hield (CGVS, p. 17). Dat uw familie niet op uw vragen zou willen 

antwoorden, zoals u zich verdedigde, is niet aannemelijk: ze brachten u immers wel degelijk op de 

hoogte van het feit dat er een huiszoeking werd gedaan en dat jullie woonst door de autoriteiten 

nauwlettend in het oog werd gehouden (CGVS, p. 17). In dit opzicht is het niet aannemelijk dat ze hierbij 

geen verdere duiding wilden geven. Dat u niet over deze informatie beschikt, hoewel van een verzoeker 

om internationale bescherming in alle redelijkheid kan verwacht worden dat hij zich zo volledig mogelijk 

informeert over alle elementen die verband houden met zijn beweerde vrees, is dan ook een houding 

die niet in overeenstemming is met uw beweerde vrees. Hierdoor komt wederom de geloofwaardigheid 

van de door u geschetste huiszoeking op de helling te staan. 

Dat de door u beweerde vervolging door de Iraanse autoriteiten elke geloofwaardigheid ontbeert, blijkt 

eveneens uit het feit dat u nauwelijks details kan verstrekken over de eventuele problemen die S. (…), 

de man die u initieerde in het christendom, ondervonden kon hebben. U zei dat u jullie 

gemeenschappelijke vriend Mi. (…) had proberen te contacteren met de vraag om op zoek te gaan naar 

nieuws en dat die beweerde dat hij ook geen nieuws had (CGVS, p. 15). Hij zou geprobeerd hebben te 

bellen maar S. (…) nam niet op en u voegde er nog aan toe dat het hem eigenlijk niet interesseerde wat 

er met S. (…) gebeurd was (CGVS, p. 15). Dat het Mi. (…) koud zou laten wat er met zijn vriend S. (…) 

gebeurd was komt niet meteen aannemelijk over. U stelde immers dat Mi. (…) een gemeenschappelijke 

vriend van u en S. (…) was wat impliceert dat Mi. (…) en S. (…) bevriend waren (CGVS, p. 11). U stelde 

tevens dat u uw familie niet kon spreken over het lot van S. (…) omdat ze boos werden telkens u iets 

vroeg (CGVS, p. 15), terwijl u anderzijds wel kon vragen om documenten op te sturen (CGVS, p. 9) en 

terwijl u wel met uw vader kon overleggen over uw medische toestand (CGVS, p. 10), hetgeen niet 

meteen kwaadheid vanwege uw familie verraadt. Evenmin is het aannemelijk dat u omwille van de 

diefstal van uw gsm in Griekenland geen contact kon opnemen met uw vrienden met wie u 

videospelletjes speelde. Dat het, gelet op uw frequente contacten met E. (…) en met uw familie en gelet 

op de moderne communicatiemiddelen, voor u onmogelijk zou zijn geweest om aan telefoonnummers te 

geraken van mensen die u mogelijkerwijs iets zouden kunnen vertellen over S.’s (…) wedervaren, 

overtuigt allerminst. Het loutere feit dat u niet de minste informatie had over S.’s (…) wedervaren nadat 

uw (en dus ook zijn) geloofsovertuiging zou zijn uitgelekt, ofschoon, zoals reeds aangestipt werd, van 

een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij grondig 

informeert naar alle aspecten die verband houden met zijn vrees en ofschoon u het naar eigen zeggen 

belangrijk vond om informatie over S. (…) te hebben (CGVS, p. 16), ondermijnt wederom uw bewering 

dat uw (en dus ook S.’s (…)) beweerde geloofsovertuiging zou zijn uitgelekt fundamenteel. 

Tot slot is het merkwaardig dat E. (…) u wel kon zeggen dat hij ondervraagd werd en dat de 

ondervragers naar u vroegen maar dat hij anderzijds niet wou vertellen welke vragen ze exact stelden 

(CGVS, p. 15). Ook is het vreemd dat u niet wist wanneer E. (…) ondervraagd werd en dat u er zelfs 

niet naar gevraagd heeft (CGVS, p. 16). Het is overigens ook opmerkelijk dat het feit dat E. (…) u geen 

informatie kon verschaffen omdat hij zijn familie niet in gevaar wou brengen en dat hij weigerde u te 

helpen omdat hij bang was, u niet weerhield om vanuit België tot twee keer toe te proberen hem te 
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bekeren (CGVS, p. 5). Ook uw gebrekkige kennis over E.’s (…) ondervraging is niet in 

overeenstemming te brengen met uw beweerde vrees. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er dan ook toe te besluiten dat er aan uw asielrelaas, 

met name uw bekering in Iran en uw daaruit voortvloeiende problemen in Iran, geen enkel geloof meer 

kan worden gehecht. Er kan bijgevolg evenmin geloof gehecht worden aan uw bewering dat uw 

familieleden, met wie u overigens nog contact onderhoudt, niet goed reageerden op uw beweerde 

bekering (CGVS, p. 4). 

Dat er aan uw beweerde bekering en uw beperkte geloofsactiviteiten in Iran geen geloof kan worden 

gehecht, vormt eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde 

voortgezette geloofsactiviteiten na aankomst in Europa. Aangezien uw bekering in Iran niet 

geloofwaardig is, kan er immers aan uw motivatie om in Griekenland en België naar de kerk te gaan ook 

geen enkel geloof meer gehecht worden. Er kan dan ook besloten worden dat u hier eerder omwille van 

opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging naar de kerk gaat, Bijbelstudie volgt en 

op Instagram christelijke boodschappen plaatst. In dit verband kan nog in herinnering worden gebracht 

dat, hoewel u naar eigen zeggen reeds geruime tijd in België naar de kerk zou gaan en Bijbelstudie zou 

volgen, u niet eens in staat was om Pasen, nochtans het christelijke feest bij uitstek, correct te duiden. 

Het loutere feit dat u het christelijke feest bij uitstek, dat de essentie van het christendom herdenkt en 

dat u, gelet op de duur van uw verblijf in België, normaal gezien al gevierd zou moeten hebben, plaatst 

de oprechtheid van uw beweerde geloofsovertuiging danig op de helling. Dit blijkt tevens uit het feit dat u 

erkende dat, ofschoon u beweerde Bijbelstudie te volgen, u niet echt het Oude Testament kent en er 

slechts heel beperkte informatie over heeft (CGVS, p. 13). Uit de foto bij een kruis en uit het door u 

neergelegde attest van de kerk van Jette kan evenmin een oprechte geloofsovertuiging worden afgeleid. 

In het attest staat immers enkel vermeld dat u ‘gekend bent’ bij het team van verantwoordelijken van de 

kerk, niets meer. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw geloofsbeleving in Iran en gelet op het 

onoprechte karakter van uw beweerde geloofsactiviteiten in België heeft u dan ook niet aannemelijk 

gemaakt dat u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst daadwerkelijk als christen zal 

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

Er kan betreffende uw beweerde geloofsactiviteiten in Europa volledigheidshalve nog gewezen worden 

op de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten 

weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming. Evenmin 

hebben zij veel aandacht voor wat deze verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op 

internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit 

echter, zoals hierboven werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico 

lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. Op uw instagramaccount wordt 

bovendien enkel uw voornaam A. (…) vermeld en uit niets blijkt dat, gelet op het opportunistische 

karakter van uw geloofsactiviteiten in Europa, u de christelijke posts of uw account bij terugkeer naar 

Iran niet zou kunnen verwijderen. 

Wat het misbruik door R. K. (…) toen u veertien of vijftien jaar was betreft kan nog opgemerkt worden 

dat uit niets blijkt dat u bij terugkeer naar Iran in dit verband een vrees zou moeten koesteren. U stelde 

immers uitdrukkelijk dat u niet meer bang bent dat hij u zoiets opnieuw zou aandoen (CGVS, p. 21). 

De informatie waarop deze beslissing is gebaseerd werd aan uw administratieve dossier toegevoegd. 

De overige door u in het kader van uw verzoek om internationale bescherming neergelegde 

documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Aan uw identiteit, uw nationaliteit, uw 

schoolcarrière en opleiding in Iran, uw opleidingen en tewerkstelling in België en uw reis via 

Griekenland, waar u huiduitslag kreeg, wordt immers niet getwijfeld. Aan het medisch attest, waarin uw 

geloofsproblemen in Iran werden genoteerd, kan, wat betreft uw hierin vermelde geloofsproblemen, 

geen bewijswaarde worden gehecht. De inhoud ervan werd immers opgesteld op basis van uw 

verklaringen en door de arts werd hiernaar geen geloofwaardigheidsonderzoek gevoerd. Om 

bewijskrachtig te zijn, dienen documenten te kaderen in een geloofwaardig relaas, wat hier niet het 

geval is. 

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 eerste middel roept verzoekende partij de schending in van artikel 1, A van het Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 3 EVRM, van de artikelen 48/3 en 

48/4, § 2, b 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 materiële 
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motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel haalt verzoekende partij de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een derde en 

tevens laatste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 3 EVRM en artikel 

48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet. 

De door verzoekende partij aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, 

samen behandeld. 

 

2.2.1. Wat de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM betreft, 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 de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is 

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

Dit onderdeel van de middelen 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 

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. De Raad stelt vooreerst vast dat in de bestreden beslissing op uitvoerige wijze wordt vastgesteld 

dat (i) geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij voorgehouden bekering in 

Iran, dat (ii) bijgevolg evenmin enig geloof kan worden gehecht aan de ten gevolge hiervan door haar 

ondervonden problemen in Iran en haar bewering dat haar familieleden niet goed gereageerd zouden 

hebben op haar beweerde bekering, en dat (iii) zij voorts het oprechte karakter van haar beweerde 

voortgezette geloofsactiviteiten na aankomst in Europa niet aannemelijk heeft gemaakt en niet 

aannemelijk is gezien voormelde vaststellingen, waardoor zij evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat zij 

zich bij een terugkeer naar haar land van herkomst als christen zal manifesteren of dat zij als dusdanig 

gezien zal worden door haar omgeving. Wat betreft de christelijke boodschappen die zij op Instagram 

plaatste, wordt door verwerende partij nog opgemerkt dat op haar Instagramaccount enkel haar 

voornaam wordt vermeld en dat voorts gelet op het opportunistische karakter van haar 

geloofsactiviteiten in Europa uit niets blijkt dat zij de christelijke posts of haar account bij terugkeer naar 

Iran niet zou kunnen verwijderen. Er wordt tevens verwezen naar informatie waaruit 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. Ten slotte wordt inzake het misbruik door R. K. toen zij veertien of vijftien 
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jaar was nog opgemerkt dat uit niets blijkt dat verzoekende partij bij terugkeer naar Iran in dit verband 

een vrees zou moeten koesteren nu zij immers zelf uitdrukkelijk stelde dat zij niet meer bang is dat hij 

haar zoiets opnieuw zou aandoen.  

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij er niet in slaagt voormelde motieven van de bestreden 

beslissing in een ander daglicht te stellen. 

 

2.2.5.1. In haar verzoekschrift werpt verzoekende partij het volgende op. Waar verwerende partij stelt 

dat zij het belangrijkste christelijke feest niet correct kan duiden, verwijst verzoekende partij naar pagina 

14 van de notities van het persoonlijk onderhoud waaruit blijkt dat zij “zeer gedetailleerde informatie 

gegeven heeft over Pasen”. Wat betreft de vaststelling dat zij niet wist waarom S. zich tot het 

christendom bekeerde, stelt zij dat haar dit niet kwalijk kan worden genomen aangezien S. hierover niet 

met haar heeft gepraat. Evenmin kan het haar worden kwalijk genomen dat zij haar beste vrienden heeft 

ingelicht over haar interesse in het christendom. In verband met de huiszoeking, stelt verzoekende partij 

dat haar “het doen en laten van het regime” niet kwalijk kan worden genomen, dat zij zelf niet aanwezig 

was tijdens de huiszoeking, dat “(w)anneer het regime in een woning in Iran binnen valt, (…) ze zich niet 

(gaan) voorstellen” en dat het verder “niet redelijk (is) om van de inwonende personen in een huis te 

verwachten het aantal van de agente te tellen”. Verder stelt verzoekende partij nog dat zij alle nodige 

stappen heeft ondernomen om zich te informeren over de problemen van S., waarbij zij verwijst naar 

haar verklaringen tijdens haar persoonlijk onderhoud waaruit blijkt dat zij hem heeft proberen bellen, dat 

zij contact heeft opgenomen met hun gemeenschappelijke vriend Mi. en dat zij ook aan haar ouders en 

aan E. gevraagd heeft om langs de woning van S. te gaan maar dat ze dit niet willen doen. Waar 

verwerende partij het merkwaardig acht dat E. haar wel kon zeggen dat hij ondervraagd werd en dat de 

ondervragers naar haar vroegen maar dat hij anderzijds niet wou vertellen welke vragen ze exact 

stelden, stelt verzoekende partij dat verwerende partij wederom een selectieve lezing doet van haar 

verklaringen en dat zij duidelijk verteld heeft welke vragen aan E. werden gesteld doch dat E. haar enkel 

een samenvatting had gegeven en haar aanraadde om geen vragen meer te stellen. 

 

2.2.5.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij evenwel niet verder komt dan het louter herhalen van 

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

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

beslissing afdoende en concreet te weerleggen. Met voormeld betoog doet verzoekende partij geen 

afbreuk aan de omstandig uitgewerkte motieven waarop verwerende partij zich steunt om te besluiten 

tot het ongeloofwaardig karakter van de door haar voorgehouden asielmotieven. Er dient te worden 

vastgesteld dat verzoekende partij in haar verweer niet de minste concrete weerlegging aanbiedt voor 

de door verwerende partij vastgestelde vaagheden, incoherenties en onaannemelijkheden die terecht 

doen besluiten tot het ongeloofwaardig karakter van haar bekering tot het christendom in Iran, de 

problemen die zij naar aanleiding hiervan in Iran zou hebben gekend en het door haar beweerde 

(voortgezette) religieuze engagement na aankomst in Europa. In het bijzonder gaat zij voorbij aan en 

weerlegt zij op geen enkele wijze in concreto de pertinente bemerkingen in de bestreden beslissing dat 

(i) het onbegrijpelijk is dat iemand die beweert te worstelen met existentiële vragen over het lot van de 

mens na de dood en die in het christendom een bevredigend antwoord beweert gevonden te hebben, 

het belangrijkste christelijke feest, dat bovendien rechtstreeks gelinkt is met het leven na de dood, niet 

correct kan duiden; (ii) verzoekende partij verder tevens beweerde dat Pasen op een vrijdag viel waar 

dat zondag moet zijn; (iii) redelijkerwijze verwacht mag worden dat de reden waarom S. zich tot het 

christendom bekeerde aan bod zou zijn gekomen tijdens hun beweerde intensieve gesprekken over het 

christendom; (iv) het gelet op de Iraanse context niet aannemelijk is dat verzoekende partij zonder zich 

eerst ervan te vergewissen hoe haar vrienden effectief tegenover geloofsafval staan haar beste vrienden 

op de universiteit in kennis zou stellen van haar interesse in het christendom; (v) zij incoherente en 

ongeloofwaardige verklaringen aflegt over haar paspoort en de mogelijke inbeslagname ervan tijdens de 

huiszoeking; (vi) zij over de mogelijkheid beschikt om meer informatie over de huiszoeking te bekomen 

via haar ouders die wel aanwezig waren; (vii) uit haar verklaringen niet blijkt dat zij met alle ter hare 

beschikking zijnde middelen getracht heeft meer details over de problemen van S. te bekomen; (vii) 

verzoekende partij duidelijk aangaf dat E. haar niet wou vertellen welke vragen ze exact aan hem 

stelden; en (viii) verzoekende partij ook niet wist wanneer E. ondervraagd werd en er zelfs niet naar 

gevraagd heeft. De Raad is dan ook van oordeel dat de verschillende motieven in de bestreden 

beslissing onverminderd overeind blijven. 

 

2.2.6. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog verwijst naar het “Algemeen 

Ambtsbericht Iran” d.d. 24 december 2013 van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

naar het rapport “Iran COI Compiliation” d.d. september 2013 van ACCORD en een nieuwsbericht d.d. 1 

mei 2013, wijst de Raad er evenwel op dat de loutere verwijzing naar de algemene toestand in Iran voor 
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bekeerlingen niet 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 in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft desbetreffend in 

gebreke. Immers blijkt uit het voorgaande dat zij haar bekering tot het christendom in Iran, haar 

beweerde problemen omwille hiervan en bijgevolg haar beweerde (voortgezette) religieuze engagement 

na aankomst in Europa niet aannemelijk maakt en dat zij dan ook niet aannemelijk maakt dat zij zich bij 

een terugkeer naar Iran als christen zal manifesteren of dat zij als dusdanig gezien zal worden door haar 

omgeving. Daarnaast bracht zij geen concrete aanwijzingen aan waaruit blijkt dat de autoriteiten ervan 

op de hoogte zijn dat zij berichten met christelijke inhoud via sociale media heeft gedeeld en blijkt verder 

uit niets dat het, gelet op het onoprechte karakter van haar posts op de sociale media, voor haar 

onoverkomelijk zou zijn om bij terugkeer naar Iran de christelijke inhoud van haar sociale media uit te 

wissen. 

 

2.2.7. De Raad merkt ten slotte nog op dat de weblink in het verzoekschrift naar een pdf-file op de site 

www.nyidanmark.dk niet werkt en dat hiermee dan ook geen rekening mee gehouden kan worden. 

 

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

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

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

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

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

de orde is. 

 

2.2.9. 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. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met 

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de 

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire 

bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument 

feitelijke grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk 

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet 

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd 

zou zijn.  

 

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.  

 

Daar waar verzoekende partij inzake de subsidiaire beschermingsstatus nog verwijst naar de “sliding 

scale”, zoals uitgewerkt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (HvJ 17 februari 2009 (GK), “Elgafaji 

t. Staatssecretaris van Justitie”, nr. C-465/07), stellende dat er in haar hoofde persoonlijke 

omstandigheden bestaan die de toepassing van de “sliding scale” rechtvaardigen, meer bepaald haar 

profiel, benadrukt de Raad evenwel deze “sliding scale” betrekking heeft op persoonlijke 

omstandigheden die tot gevolg hebben dat een verzoeker in vergelijking met een ander persoon een 

verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld in het kader van een 

internationaal of binnenlands gewapend conflict, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de 
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Vreemdelingenwet. Evenwel blijkt uit niets dat er actueel in Iran sprake is van willekeurig geweld in het 

kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

 

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 5 en 6), en 

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 11 

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

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

Farsi 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. X; RvS 28 

november 2006, nr. X). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.  

 

2.2.12. De middelen kunnen 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. 

 

 

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 


