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nr. 260 048 van 2 september 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A.-S. ROGGHE

Rue de la Citadelle 167

7712 HERSEAUX

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 4 januari 2021 heeft

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

30 november 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 juli 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 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

A. ROGGHE en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger afkomstig uit Karaj/Iran. U deed van 1386 tot

azar 1387 (Perzische kalender, omgezet naar westers kalender maart 2007/maart 2008 tot

november/december 2008) uw legerdienst. Tijdens deze legerdienst leerde u F.M. (…) kennen. Na uw

legerdienst had u nog ongeveer 4 maanden contact met F. (…) waarna u hem niet meer zag of hoorde.

In de zomer van 1395 (juni – september 2016) overleed uw neefje, M.R. (…), aan kanker. Voor u was dit

een groot verlies waardoor u in een depressie raakte en uw vertrouwen in God verloor. Om uw zinnen te

verzetten maakte u vaak wandelingen in het park ‘Nabouat’. In de herfst van 1395 (september –

december 2016) kwam u in dit park toevallig F. (…) tegen. Vanaf dat ogenblik spraken jullie geregeld af

met elkaar. F. (…) deelde u mee dat zijn vader overleden was en hij voor zijn zieke moeder diende te

zorgen waardoor zijn verloofde er vandoor was gegaan. U deelde F. (…) mee wat er in uw leven
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gebeurd was en vertelde hem over uw problemen. Na ongeveer drie maanden dat u met F. (…)

geregeld afsprak, vertelde u hem dat u nergens meer in geloofde waarop F. (…) u troostte. U vond dat

F. (…) ondanks de tegenslagen in zijn leven rust uitstraalde en een manier leek gevonden te hebben om

met zijn problemen om te gaan. U vermoedde dat F. (…) of therapie genoot of aan de drugs was

geraakt waardoor u hem vroeg wie zijn therapeut of zijn drugsdealer was. Eind ordibehesht 1396 (april-

mei 2017) toen u de vijfde of zesde keer met F. (…) had afgesproken in het park, vertelde hij u dat God

u wel zou bijstaan. U vertelde aan F. (…) dat u geen band meer had met God en vroeg hem opnieuw de

gegevens van zijn therapeut of dealer. Begin Khordad 1396 (mei-juni 2017) was u bij F. (…) thuis toen u

opnieuw naar zijn therapeut vroeg. F. (…) liet u hierop naar een christelijke film kijken. U was danig

onder de indruk van de film. Door naar de film te kijken besefte u dat u zich slecht voelde omdat u

verwijderd was van God. U besefte dat de weg om verlost te worden van ellende via jezus christus

loopt. F. (…) bracht u met de wagen naar huis. U bekeek de film nog vele malen en drie weken nadat u

de eerste keer de film gezien had, deelde u F. (…) mee dat u meer wou weten dan enkel een

introductie. F. (…) nam u hierop in de eerste week van tir 1396 (juni-juli 2017) mee naar een huiskerk in

Karaj die geleid werd door broeder L. (…). U vond de dienst aangenaam en ging vanaf dan tweemaal

per maand naar de huiskerk. Op 30 shahrivar 1396 (21 september 2017), toen u ongeveer de zesde

keer naar de huiskerk ging, werd het verlossingsgebed voor u gebeden en bekeerde u zich tot het

christendom. Op 24 khordad 1397 (14 juni 2018) kwam u aan de huiskerk aan toen F. (…) u vroeg of u

de lunch wou ophalen. U liet uw tas met identiteitsgegevens achter in de huiskerk en ging om de lunch.

Toen u terug aan de huiskerk kwam, zag u dat er leden van het Ettelaat (ministerie van informatie) de

huiskerk waren binnengevallen. U nam dadelijk contact op met broeder L. (…) die u meenam naar een

huis van hem te Savoj Bola, vlakbij Karaj, waar u onderdook. Op 12 shahrivar 1397 (3 september 2018)

verliet u Iran vanop de luchthaven van Teheran en vloog u naar Italië.

Op 8 oktober 2018 kwam u aan in België waar u op 18 oktober 2018 een verzoek om internationale

bescherming indiende. Vanaf 28 oktober 2018 ging u naar de evangelische kerk in Kuurne waar u op 3

november 2018 gedoopt werd. In België woont u wekelijks kerkelijke vieringen bij of volgt u deze via

‘Viber’.

Ter staving van uw relaas legde u volgende documenten neer: een kopie van uw Iraans rijbewijs, uw

Belgische rijbewijs, uw doopcertificaat van de kerk in Kortrijk waaruit blijkt dat u op 3 november 2018

gedoopt werd, uw brief van de kerk in Kuurne waaruit blijkt dat u vanaf 28 oktober 2018 naar deze kerk

ging, zeven foto’s van uw doop in de kerk van Kuurne, screenshots van uw facebookpagina, uw

certificaten van uw lessen Nederlands en het attest van een inburgeringscursus 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.

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 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) 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.

Vooreerst kunnen uw verklaringen over de reden waarom u de islam de rug toekeerde en u zich

openstelde tot een nieuwe religie niet overtuigen. Zo verklaarde u dat u een grote, hevige afkeer voor de

islam kreeg en u stopte met het praktiseren van uw geloof omdat uw wens dat uw neefje niet zou

overlijden aan kanker niet uitkwam. Volgens uw verklaringen zou u immers als kind op school van

geestelijken geleerd hebben dat indien je een echte, praktiserende moslim bent en je een wens hebt

deze uitkomt (CGVS 1, p10 + CGVS 2, p17-18). Dat u zich enkel en alleen omdat uw wens niet uitkwam

en uw neef was gestorven afwendde van uw religie om u nadien open te stellen voor een andere religie

overtuigt moeilijk. Immers, het overlijden van een mens, ook al bestond in uw hoofde de diepste wens

dat dit bij uw neefje niet zou gebeuren, is een fysisch gegeven dat elke mens vroeg of laat te wachten

staat, los van welke religie hij/zij aanhangt. Ook blijkt uit uw verklaringen dat u van kindsbeen af

praktiserend moslim was en tot aan de dood van uw neef de islam beleed (CGVS 2; p7, 17). Gelet op

uw religieuze overtuigingen tot aan de dood van uw neef, is het opmerkelijk dat u na zijn dood geen

enkel antwoord op uw vragen, verzuchtingen en frustraties naar aanleiding van zijn dood probeerde te

vinden binnen de religie die u tot op dat moment aanhing. Van een overtuigde, praktiserende gelovige

kan immers verwacht worden dat hij eerst ernstige pogingen doet om te begrijpen hoe zijn eigen geloof

omgaat met het lijden in iemands leven en hoe zijn eigen geloof hieraan zin geeft. Dat u als
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praktiserende moslim binnen uw eigen geloof hierover niet de minste informatie zocht, daar waar uw

familieleden blijkbaar wel zijn overlijden binnen de islam kunnen plaatsen (CGVS 1; p12, CGVS 2; p17-

18), overtuigt dan ook niet. Dit gegeven zet de geloofwaardigheid van uw bewering naar aanleiding van

de dood van uw neef in een geloofscrisis terecht te zijn gekomen en bijgevolg de geloofwaardigheid van

uw beweerde motivatie om van geloof te veranderen danig op de helling.

Voorts heeft u het profiel van F. (…), de persoon die u in contact had gebracht met het Christendom en

dank zij wie u naar de huiskerk ging, als bekeerde christen niet aannemelijk gemaakt. Zo wist u

weliswaar dat F. (…) bekeerd was maar kon u geenszins vertellen hoe hij in contact was gekomen met

het Christendom of waar hij zich bekeerd had. Voorts wist u niet of hij gedoopt was, of hij over een bijbel

beschikte, sinds wanneer hij naar bijeenkomsten van de huiskerk begon te gaan of hoe in contact was

gekomen met broeder L. (…) (CGVS 2, p5-6). Gevraagd waarom u deze zaken niet heeft proberen te

achterhalen repliceerde u dat broeder L. (…) u had meegedeeld u niet met andermans zaken te

bemoeien en u enkel bezig te houden met het Christendom en het bidden (CGVS 2, p5). Deze uitleg

houdt echter geen steek aangezien u in het begin van Khordad 1396 (mei-juni 2017) bij F. (…) thuis

naar een Christelijke film keek (CGVS 1, p12-13), u vanaf dan wist dat hij een Christen was en u pas

ongeveer een maand later, in de eerste week van tir 1396 (juni-juli 2017), broeder L. (…) leerde kennen

(CGVS 1, p14). Dat u drie weken na het zien van de film aan F. (…) wel meedeelde dat u meer over het

Christendom wou weten dan enkel de film (CGVS 1, p14), maar niet spontaan meer informatie trachtte

te achterhalen over de manier waarop hij zich bekeerde of in contact kwam met het christendom

versterkt bovenstaande zienswijze. Uw vage en lacunaire verklaringen over zijn bekeringsproces en het

feit dat u hiervoor geen interesse toonde, daar waar dat redelijkerwijs verwacht kan worden, tasten de

geloofwaardigheid van het door u beweerde profiel van F. (…) als bekeerde christen dan ook aan

waardoor tevens de geloofwaardigheid van uw bewering dat hij als christen u de weg naar het

christendom in het algemeen en naar de huiskerk in het bijzonder zou gewezen hebben op de helling

komt te staan.

Wat uw kerkgang in Iran betreft, sluipt er bovendien een opvallende tegenstrijdigheid. Zo verklaarde u

bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u in Iran één keer per week naar de huiskerk ging (CGVS-

vragenlijst opgemaakt bij de DVZ; vraag 3.5); tijdens uw onderhoud verklaarde u echter dat u twee keer

per maand naar de huiskerk ging (CGVS 2, p9), geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid verklaarde u

dat uw laatste verklaring de juiste is (CGVS 2, p19), wat geen verklaring is voor dergelijke

tegenstrijdigheid.

Bovenstaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat er geen geloof meer gehecht kan worden aan

uw bekering tot het christendom en de daaraan gekoppelde huiskerkbezoeken in Iran. Aangezien aan

uw bekering tot het christendom geen geloof meer kan gehecht worden kan evenmin nog enig geloof

gehecht worden aan de inval in de huiskerk waarbij uw tas met identiteitsdocumenten en bijbelteksten

door het Ettelaat zouden aangetroffen zijn (CGVS 2, p5 + 10). Hierbij kan nog toegevoegd worden dat

het gezien de Iraanse context waarbij het bezoeken van een huiskerk en het promoten van het

christendom kan worden bestraft met de doodstraf compleet ongeloofwaardig dat u uw tas met

identiteitsdocumenten zou achterlaten in een huiskerk (CGVS 2, p13) of dat u bijbelteksten die u van

broeder L. (…) kreeg thuis bewaarde (CGVS 2, p5). Dat er aan de inval in uw huiskerk geen geloof

meer kan gehecht worden blijkt verder uit de vaststelling dat u geenszins op de hoogte bent van enige

verdere gebeurtenissen met betrekking tot uw persoonlijke situatie of de situatie van uw

medekerkgangers na de ontdekking van uw huiskerk of na uw vertrek uit Iran. Zo wist u niet of er reeds

een gerechtelijke procedure tegen u werd opgestart in Iran en schakelde u niemand in om dit te weten

te komen (CGVS 2, p12-13).Voorts wist u niet of de Iraanse autoriteiten naar uw woning zijn gekomen

en bevroeg u zich daaromtrent bij niemand. Hoewel u beschikte over het telefoonnummer van uw

huisbaas, waarmee u goed overeenkwam, bevroeg u hem hieromtrent niet (CGVS 2; p4). Bovendien

bevroeg u zich, nadat u Iran verlaten had, ook niet bij uw moeder -de enige met wie u naar eigen

zeggen nog contact hebt in Iran (CGVS 1, p5)- of de Iraanse autoriteiten zijn langsgekomen naar uw

ouderlijke woning omdat u denkt dat indien dit het geval zou zijn men het u wel zou laten weten (CGVS

1, p17-18). De reden waarom u geen stappen ondernam om te achterhalen of u door de Iraanse

autoriteiten wel degelijk vervolgd werd omwille van het bezoeken van de huiskerk - terwijl u na de

ontdekking van uw huiskerk nog meer dan twee maanden in Iran verbleef (CGVS 2, p11) -, namelijk

omdat broeder L. (…) u gezegd had uw gsm uit te zetten (CGVS 2, p4), kan bezwaarlijk als afdoende

worden beschouwd. Gelet op het voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme

communicatiemiddelen (GSM, internet, fax....), had u immers de mogelijkheid om familieleden, een

advocaat of andere vrienden die volledig los staan van de door u aangehaalde problematiek, te

contacteren met het verzoek om de stand van zaken voor u na te gaan. Verder vroeg u ook nooit aan L.

(…) of hij al dan niet van plan was om Iran te verlaten en kon u niet zeggen welke

voorzorgsmaatregelen hij nam (CGVS 2, p12). Ook wat betreft het lot van F. (…) en de andere

medekerkgangers nam u weinig tot geen initiatief om meer te weten te komen. U verklaarde weliswaar
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dat in de periode dat u in de villa van Broeder L. (…) verbleef, hem twee of drie keren zag en u hem

toen over het lot van uw medekerkgangers bevroeg waarop L. (…) u meedeelde geen nieuws te hebben

maar wel zijn best deed om aan nieuws te geraken (CGVS 2, p11). U vroeg hem echter nooit op welke

manier hij trachtte aan informatie te geraken over uw medekerkgangers (CGVS 2; p11). Uw verklaring

hiervoor, namelijk dat L. (…) u in het verleden had aangeraden niet teveel vragen te stellen en het voor

u voldoende was dat L. (…) zijn best deed (CGVS 2; p11), kan niet volstaan. Dat u voorgaande zaken

niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die deel uitmaken van uw vrees

voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming is met of

getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van Genève of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Overigens kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat

hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden met

de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel haaks op een

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

herkomst.

Aangezien er geen geloof meer gehecht kan worden aan uw bekering, huiskerkbezoeken en de

problemen hieromtrent kan er ook geen geloof meer gehecht worden aan het feit dat L. (…) uw reis uit

Iran heeft geregeld. Bovendien sluipen er in uw verklaringen omtrent de documenten die u gebruikte om

uit Iran te reizen tegenstrijdigheden waardoor uw relaas over hoe u Iran verliet verder ondermijnd wordt.

Zo verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken, gevraagd naar de reden waarom uw shenasnameh

(boekje burgerlijke stand) ontbreekt in het dossier, (DVZ-vragenlijst, vraag 29) dat uw shenasnameh

werd afgenomen door broeder L. (…) om uw reis te kunnen regelen. Tijdens uw onderhoud verklaarde u

echter dat u uw shenasnameh in Italië aan A. (…), een smokkelaar, gaf en dat deze verklaarde dit

vernietigd te hebben (CGVS 1, p8-9). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid herhaalde u dat u uw

shenasnameh aan L. (…) gaf zodat hij uw visum kon regelen (CGVS 1, p9). Dit is echter geen afdoende

uitleg voor dergelijke tegenstrijdigheid gezien u bij de Dienst Vreemdelingenzaken de mogelijkheid niet

benutte om expliciet aan te geven dat uw shenasnameh vernietigd was door een smokkelaar en u dit

wel verklaarde over uw paspoort, terwijl u uw paspoort ook aan broeder L. (…)had gegeven voor het

aanvragen van uw visum (CGVS 1, p9). Het feit dat u in eerste instantie verklaart dat broeder L. (…) uw

shenasnameh in zijn bezit heeft om uw reis te regelen om daarna uw verklaringen te wijzigen en te

verklaren dat de smokkelaar uw shenasnameh heeft vernietigd doet vermoeden dat uw reis op een

andere manier werd geregeld dan u verklaarde.

Ook wat betreft uw paspoort doet er zich een opvallende tegenstrijdigheid voor. Zo verklaarde u bij de

Dienst Vreemdelingenzaken dat uw paspoort bij aankomst in België werd afgenomen door een

smokkelaar (DVZ-vragenlijst, vraag 28). Tijdens uw onderhoud verklaarde u echter dat uw paspoort en

vluchtticket werden afgenomen door een smokkelaar toen u in Italië aankwam (CGVS 1, p8).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid herhaalde u louter uw laatste verklaringen. Een louter

herhalen van een verklaring is echter geen uitleg voor bovenstaande tegenstrijdigheid. Bovendien werd

u de DVZ-vragenlijst voorgelezen waarna u voor akkoord tekende. Het feit dat u dergelijke tegenstrijdige

verklaringen aflegde inzake de redenen van het niet kunnen voorleggen van uw paspoort doet dan ook

vermoeden dat u deze doelbewust voor de Belgische asielinstanties achterhoudt, omdat er hierin

mogelijks informatie zoals een eerdere uitreisdatum staat, die niet met uw verklaringen die u op het

Commissariaat-generaal aflegde overeenstemmen. De asielinstanties mogen van een asielzoeker

echter correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten, in het bijzonder over zijn

identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute.

Dat u er bovendien voor koos om met uw eigen paspoort legaal het land te verlaten, nadat uw huiskerk

ontdekt werd, ondermijnt bijkomend de geloofwaardigheid van uw vrees ten aanzien van de Iraanse

autoriteiten. Uw verklaring dat u uw lot in de handen van broeder L. (…) legde kan bovenstaande

zienswijze niet veranderen (CGVS 1, p7). U liet weliswaar uitschijnen dat uw reis werd geregeld door

middel van corruptie. Immers, volgens uw verklaringen werd u door broeder L. (…) overgedragen aan

H.A.H. (…), iemand die op de luchthaven werkt en die u meenam van de incheck tot uw instap in het

vliegtuig waardoor u zonder meer alle controles kon passeren (CGVS 1 p7). Volgens informatie

waarover het CGVS beschikt is de beveiliging aan de grenzen echter erg streng en worden de grenzen

gecontroleerd door het leger. Bijgevolg is een vertrek waarbij omkoping een rol speelt quasi niet

mogelijk omdat dit erg duur en complex is net vanwege de vele controles. Dat broeder L. (…) dergelijke

som geld zou betaald hebben – en u hiervan niet op de hoogte heeft gebracht noch op enerlei wijze aan

u heeft gevraagd om mee te betalen – is merkwaardig te noemen. Uw bewering dat hij mogelijks beroep

deed op zijn connecties (CGVS 1, p7) is echter een niet gestaafde bewering die gelet op bovenstaande

informatie dat er veel controles zijn niet kan overtuigen.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof worden gehecht uw

interesse in het christendom, uw huiskerkbezoek in Iran en de daaruit voorvloeiende problemen met de
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Iraanse autoriteiten. Bijgevolg kan er ook geen geloof meer gehecht worden aan het feit dat u omwille

van uw bekering door uw familie zou verstoten zijn (CGVS 1, p5). Dat aan uw geloofsactiviteiten en uw

problemen hierdoor in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt eveneens een negatieve indicatie

voor de geloofwaardigheid van uw religieuze engagement na aankomst in Europa. Dat uit het

documenten van de kerk van Kuurne (doc 4) blijkt dat u sinds 20 oktober 2018, 20 dagen na uw

aankomst in België reeds deze kerk bezoekt, en u dit kerkbezoek linkt aan uw bekering in Iran (CGVS 2,

p15), terwijl deze bekering in Iran niet geloofwaardig is, toont aan dat er aan uw beweegredenen om in

België naar de kerk te gaan/actief te zijn in een kerk geen enkel geloof gehecht kan worden en dat u

bijgevolg eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging in België

actief bent in een kerk. Dat u sindsdien wekelijks naar de kerk gaat, toont evenmin de oprechtheid van

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

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

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

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

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

Voorts wil het feit dat u verklaarde op 3 november 2018 gedoopt te zijn, waarvan u een doopattest (doc

3) en foto’s (doc 5) neergelegde, niet zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige

bekering. Het doopcertificaat getuigt slechts van een formele bekering en, gezien voorgaande

vaststellingen, niet van een werkelijke, verinnerlijkte bekering.

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

opgemerkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot

het Christendom/protestantisme. U heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u

onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw

facebookaccount, die u pas na uw aankomst in België hebt aangemaakt (CGVS 1, p4-5), te verwijderen.

Uit uw religieus geladen facebookprofiel, wat eveneens blijkt uit de door u neergelegde screenshots

(doc 6), kan dan ook niet zonder meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

afgeleid worden. In dit verband kan nog toegevoegd worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat

de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming

schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben

gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden

– u heeft dit echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij

terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. Bovendien hebt u er

ook geen weet van dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw religieuze activiteiten in

België (CGVS 2, p17).

Tot slot, wat betreft uw verklaringen dat u de tolk tijdens uw tweede persoonlijke onderhoud beter

verstond dan die bij uw eerste onderhoud gezien de tolk bij uw eerste onderhoud naar eigen zeggen

sommige namen niet goed kon uitspreken en moeite zou gehad hebben om de data van Iraanse

kalender naar Europese kalender om te zetten (CGVS 2, p2) dient er opgemerkte te worden dat u zowel

in het begin van uw eerste onderhoud (CGSV 1, p2) als op het einde (CGVS 1, p18) verklaarde dat u de

tolk goed begreep. Op geen enkel moment liet u tijdens uw eerste onderhoud verstaan dat er enige

problemen met de tolk zouden geweest zijn. Ook over de tolk tijdens uw tweede onderhoud had u een

opmerking, namelijk dat -hoewel u eerder verklaarde dat u de tolk beter verstond dan diegene bij uw

eerste onderhoud (CGVS 2, p2)- u de indruk had dat deze het Nederlands niet goed beheerste (CGVS

2, p6). U baseerde deze indruk op het feit dat u al een beetje Nederlands gestudeerd hebt en u soms

moeilijk te vertalen woorden gebruikt (CGVS 2, p6). Hierbij dient onderlijnd te worden dat de tolken van

het CGVS, zoals u ook werd meegedeeld aan het begin van elke onderhoud, alles wat u zegt volledig

en getrouw vertalen zonder wijzigingen. Bovendien verklaarde u bij het afsluiten van het persoonlijke

onderhoud opnieuw dat u de tolk goed begrepen had (CGVS 2, p19).

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande zienswijze niet veranderen. De

kopie van uw Iraans rijbewijs en uw Belgische rijbewijs geven een indicatie van uw identiteit. De

certificaten van uw lessen Nederlands en het attest van een inburgeringscursus in België tonen uw

opleidingen in België aan, niets meer en niets minder.

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.”
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2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de:

“Schending van de artikelen 48/2 tot en met 48/5, 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende toegang tot

het grondgebied, het verblijf, vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen, artikel 1 van het

verdrag van Genève van 28.07.1951 betreffende de status van Vluchtelingen, de algemene

motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redgelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk

bestuur en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen en de materiële motiveringsplicht.”

Met betrekking tot de reden achter zijn geloofsafvalligheid, doet verzoeker gelden:

“Het CGVS beweert dat het van een praktiserend gelovig wordt verwacht dat hij zich eerst tot zich

godsdienst wendt.

Enerzijds is deze algemene bewering niet relevant. Een rouw is persoonlijk. Iedereen beleeft het zo

goed als hij kan. Iedere poging van antwoord is individueel.

Het CGVS formuleert algemene overwegingen, zonder rechtvaardiging. Wat is de juridische en

wetenschappelijke waarde van dergelijke bewering ?

Anderzijds heeft Verzoeker nooit beweerd dat zijn bekering van de ene dag op de andere gebeurde. De

dood van zijn neefje heeft hem verstoord, geschokt. Zijn godsdienst (islam) heeft zijn pijn niet verzacht.

Hij bleef lijden, voelde zich slechter. Hij was op zoek naar verzachting in zijn oorspronkelijke godsdienst

en heeft deze niet gevonden.

De gehoren bevestigen de versie van Verzoeker en niet de ongegronde beweringen van het CGVS.”

Aangaande het aan hem verweten gebrek aan kennis omtrent het bekeringsproces van F., geeft

verzoeker aan:

“Deze theorie (ontwikkeld door het CGVS in verschillende dossiers van bekering) is niet relevant en

steunt op geen enkel objectief gegeven.

Waarom is het verplicht belangstelling voor het proces van bekering te tonen van degene die ons tot

bekering heeft geleid ?

F. (…) was een gezel van de militaire dienst. Zij hadden elkaar uit het oog verloren. Wanneer hij hem

terugvindt is Verzoeker zeer kwetsbaar. Hij lijdt nog altijd aan de dood van zijn neefje. Hij beschouwt

deze dood alse en onrecht. Dat gaat door hem heen. Hij is woedend en verdrietig. Wanneer F. (…) hem

de film toont voelt hij een verzachting. Het is niet rationeel maar emotioneel.

Hij voelt dat het zijn wrok, zijn woede kalmeert. Hij stelt geen vragen aan F. (…) omdat hij door zijn

eigen verdriet wordt gekweld. Hij is op zichzelf gericht.

Hij is op zoek naar troost en vindt deze in de eerste plaats in de film bekeken dankzij F. (…).”

Betreffende zijn kerkbezoeken in Iran, doet verzoeker gelden:

“Er is geen tegenstrijdigheid.

De ontmoetingen op de kerk werden één keer per week georganiseerd. Dat heeft hij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken aangegeven. Verzoeker ging er twee keer per maand en dit, om redenen van

professionele organisatie. Hij werkte voor een luchtvaartmaatschappij en had variabele werktijden. Hij

werkte niet twee donderdagen per maand. Hij kon er dus over het algemeen twee keer per maand gaan.

Soms meer, afhankelijk van zijn professionele werktijden. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken, waar hij

verplicht was kort te zijn en alles samen te vatten (meermaals door de agent herhaald) heeft hij gewoon

de frequentie van de ontmoetingen zoals georganiseerd bepaald : één keer per week.”

Inzake de gang van zaken bij de inval in de huiskerk, stelt verzoeker:

“Wanneer Verzoeker die dag naar de kerk ging verwachtte hij geen inval van de Iraanse autoriteiten. Hij

ging naar buiten om een sandwich te kopen en heeft zijn tas erin voor het gemak gelaten. Hij zou zijn

tas niet hebben gelaten als hij had verwacht dat er een aanval zou kunnen zijn.

Hij ging enkele minuten buiten en kwam vlug terug. Van buitenaf is het onredelijk. Toen heeft hij aan het

risico niet gedacht.”

Omtrent het aan hem verweten gebrek aan interesse, betoogt verzoeker:

“Verzoeker was in het huis van broeder L. (…) verborgen na de inval van de Iraanse autoriteiten in de

kerk. Broeder L. (…) heeft hem bevestigd dat hij probeerde het lot van de anderen te kennen maar dat

hij geen informatie had.

Vervolgens vluchtte Verzoeker het land. Hij zal andere bewijsstukken zo vlug mogelijk bezorgen.”
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Verder voert verzoeker, betreffende zijn identiteitsdocumenten, aan:

“Verzoeker heeft aan de Dienst Vreemdelingenzaken uitgelegd dat broeder L. (…) inderdaad zijn

Shenasnameh had genomen om zijn reis voor te bereiden en daarna heeft hem deze teruggegeven. De

smokkelaar heeft deze bewaard.

Betreffende zijn paspoort beweert het CGVS dat hij aan de Vreemdelingendienst heeft bevestigd dat zijn

paspoort door de smokkelaar bij zijn aankomst in België werd genomen. Het is niet het geval. Hij heeft

altijd beweerd, en ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken, dat de smokkelaar hem dit in Italië had

genomen. Zoals de Shenasnameh.

Voor herhaling wordt alleen de korte vragenlijst van het CGVS aan Verzoeker herlezen en meegedeeld.

De lange vragenlijst (met de gezinssamenstelling, de reis en de details) opgemaakt bij de Dienst

Vreemdelingenzaken is niet herlezen en aan Verzoeker niet meegedeeld. Op beslissing van het CGVS

wordt er gesteld dat dit het antwoord op vraag 28 van de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken

is. Deze vraag en het antwoord erop werden aan de verzoeker niet herlezen en hij heeft geen kopie

ervan gekregen. Alleen de vragenlijst van CGVS wordt herlezen.

Het CGVS mag bijgevolg geen argument ervan afleiden. De beambte van de Dienst

Vreemdelingenzaken heeft zich vergist wanneer hij België heeft vermeld.”

Verzoeker verklaart voorts dat er geen reden is om zijn documenten over zijn deelname aan de kerk in

Kortrijk (Kuurne) af te wijzen.

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande in hoofdorde om de vluchtelingenstatus toe te

kennen, in ondergeschikte orde om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst

ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te sturen naar de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog geen stukken of documenten bij het voorliggende

verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.

Verzoeker preciseert niet op welke wijze artikel 48/2 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet), hetwelk overigens op louter algemene wijze bepaalt welke vreemdelingen als

vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden

erkend, te dezen zou (kunnen) zijn geschonden. De schending van dit artikel wordt bijgevolg niet

dienstig aangevoerd.

Evenmin geeft verzoeker aan welke bepaling(en) van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet in casu en

door de bestreden beslissing zou(den) zijn geschonden. Voorts werkt hij niet uit waaruit deze schending

zou bestaan. Derhalve wordt ook deze schending niet dienstig aangevoerd.

3.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft verder tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten

grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen

en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

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

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

3.3. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht

noch betwist waar terecht wordt vastgesteld dat in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden

konden worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden

gerespecteerd en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.
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3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale

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

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

kader van artikel 48/4.

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

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

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

aangevoerde argumenten.

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

omdat hij zich zou hebben bekeerd tot het christendom.

Van verzoeker kan, als verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd,

in dit kader verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van

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

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde

verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en,

indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des

te meer wanneer de verzoeker om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om internationale bescherming.

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

“Vooreerst kunnen uw verklaringen over de reden waarom u de islam de rug toekeerde en u zich

openstelde tot een nieuwe religie niet overtuigen. Zo verklaarde u dat u een grote, hevige afkeer voor de

islam kreeg en u stopte met het praktiseren van uw geloof omdat uw wens dat uw neefje niet zou

overlijden aan kanker niet uitkwam. Volgens uw verklaringen zou u immers als kind op school van

geestelijken geleerd hebben dat indien je een echte, praktiserende moslim bent en je een wens hebt

deze uitkomt (CGVS 1, p10 + CGVS 2, p17-18). Dat u zich enkel en alleen omdat uw wens niet uitkwam

en uw neef was gestorven afwendde van uw religie om u nadien open te stellen voor een andere religie

overtuigt moeilijk. Immers, het overlijden van een mens, ook al bestond in uw hoofde de diepste wens

dat dit bij uw neefje niet zou gebeuren, is een fysisch gegeven dat elke mens vroeg of laat te wachten

staat, los van welke religie hij/zij aanhangt. Ook blijkt uit uw verklaringen dat u van kindsbeen af

praktiserend moslim was en tot aan de dood van uw neef de islam beleed (CGVS 2; p7, 17). Gelet op

uw religieuze overtuigingen tot aan de dood van uw neef, is het opmerkelijk dat u na zijn dood geen

enkel antwoord op uw vragen, verzuchtingen en frustraties naar aanleiding van zijn dood probeerde te

vinden binnen de religie die u tot op dat moment aanhing. Van een overtuigde, praktiserende gelovige

kan immers verwacht worden dat hij eerst ernstige pogingen doet om te begrijpen hoe zijn eigen geloof

omgaat met het lijden in iemands leven en hoe zijn eigen geloof hieraan zin geeft. Dat u als

praktiserende moslim binnen uw eigen geloof hierover niet de minste informatie zocht, daar waar uw

familieleden blijkbaar wel zijn overlijden binnen de islam kunnen plaatsen (CGVS 1; p12, CGVS 2; p17-

18), overtuigt dan ook niet. Dit gegeven zet de geloofwaardigheid van uw bewering naar aanleiding van

de dood van uw neef in een geloofscrisis terecht te zijn gekomen en bijgevolg de geloofwaardigheid van

uw beweerde motivatie om van geloof te veranderen danig op de helling.”

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. De Raad

treedt verweerder bij en is van oordeel dat het, gezien het overlijden van een persoon inherent deel

uitmaakt van het leven, gezien verzoeker heel zijn leven en tot aan het overlijden van zijn neef een

overtuigd en praktiserend moslim was en gezien verzoekers familieleden het overlijden van zijn neef

klaarblijkelijk wel een plaats konden geven aan de hand van en binnen de islam, niet doorleefd

overkomt en bijgevolg ongeloofwaardig is dat verzoeker, zoals in tegenstelling met wat hij heden laat

uitschijnen weldegelijk kan worden afgeleid uit zijn verklaringen bij het CGVS, louter door het overlijden

van zijn neef, zonder binnen zijn eigen religie een antwoord te zoeken op zijn vragen, verzuchtingen en

frustraties en zonder een ernstige poging te ondernemen om te begrijpen hoe hij hiermee binnen zijn

eigen geloof kon omgaan en hieraan binnen dit geloof zin kon geven, zou hebben besloten om de islam

plotseling af te vallen.

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Voorts heeft u het profiel van F. (…), de persoon die u in contact had gebracht met het Christendom en

dank zij wie u naar de huiskerk ging, als bekeerde christen niet aannemelijk gemaakt. Zo wist u



RvV X - Pagina 9

weliswaar dat F. (…) bekeerd was maar kon u geenszins vertellen hoe hij in contact was gekomen met

het Christendom of waar hij zich bekeerd had. Voorts wist u niet of hij gedoopt was, of hij over een bijbel

beschikte, sinds wanneer hij naar bijeenkomsten van de huiskerk begon te gaan of hoe in contact was

gekomen met broeder L. (…) (CGVS 2, p5-6). Gevraagd waarom u deze zaken niet heeft proberen te

achterhalen repliceerde u dat broeder L. (…) u had meegedeeld u niet met andermans zaken te

bemoeien en u enkel bezig te houden met het Christendom en het bidden (CGVS 2, p5). Deze uitleg

houdt echter geen steek aangezien u in het begin van Khordad 1396 (mei-juni 2017) bij F. (…) thuis

naar een Christelijke film keek (CGVS 1, p12-13), u vanaf dan wist dat hij een Christen was en u pas

ongeveer een maand later, in de eerste week van tir 1396 (juni-juli 2017), broeder L. (…) leerde kennen

(CGVS 1, p14). Dat u drie weken na het zien van de film aan F. (…) wel meedeelde dat u meer over het

Christendom wou weten dan enkel de film (CGVS 1, p14), maar niet spontaan meer informatie trachtte

te achterhalen over de manier waarop hij zich bekeerde of in contact kwam met het christendom

versterkt bovenstaande zienswijze. Uw vage en lacunaire verklaringen over zijn bekeringsproces en het

feit dat u hiervoor geen interesse toonde, daar waar dat redelijkerwijs verwacht kan worden, tasten de

geloofwaardigheid van het door u beweerde profiel van F. (…) als bekeerde christen dan ook aan

waardoor tevens de geloofwaardigheid van uw bewering dat hij als christen u de weg naar het

christendom in het algemeen en naar de huiskerk in het bijzonder zou gewezen hebben op de helling

komt te staan.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Waar hij heden laat uitschijnen dat

hij aan F. geen vragen zou hebben gesteld omdat hij indertijd gekweld werd door zijn eigen verdriet en

op zichzelf gericht was, dient immers te worden vastgesteld dat deze uitleg geen verklaring biedt voor

zijn voormelde, vastgestelde, verregaande onwetendheid omtrent het bekeringsproces van deze

persoon. Vooreerst kon worden verwacht dat, zo deze verklaring strookte met de werkelijkheid,

verzoeker deze ook zou hebben verstrekt wanneer hij bij het CGVS werd geconfronteerd met zijn vage

en lacunaire verklaringen ter zake. Verzoeker deed zulks echter niet en trachtte dit aldaar ten onrechte

te verklaren doordat L. hem zou hebben aangemaand zich niet met andermans zaken te bemoeien. Hoe

dan ook dient te worden opgemerkt dat verzoekers voormelde verklaring geloofwaardigheid ontbeert.

Ook en net omdat verzoeker verdriet had, en hij in dit kader werd getroost door, ten rade ging bij en de

hand gerijkt kreeg door F., mocht worden verwacht dat verzoeker zich bij deze persoon zou hebben

bevraagd omtrent diens bekeringsproces. Het waren immers F. en de door deze persoon getoonde film

die hem hielpen om zijn verdriet te verwerken en verzoeker zelf zou in dit kader een verregaande

interesse hebben getoond in de wijze waarop F. rust had gevonden en een manier had gevonden om

met de problemen in diens leven om te gaan. Nadat hij zou hebben vernomen dat F. zulks kon doen

door diens bekering tot het christendom, zou verzoeker bovendien zelf het initiatief hebben genomen om

zijn verdere interesse in het christendom kenbaar te maken aan F., zou hij hierover met deze persoon

gesprekken hebben gevoerd en zou hij via deze persoon in de kuiskerk van L. zijn geïntroduceerd. Dat

verzoeker zich in het kader van dit proces desalniettemin nooit zou hebben bevraagd over de bekering

van F. en dat zij het hierover niet terdege zouden hebben gehad, is in het geheel niet geloofwaardig.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met recht vastgesteld dat verzoeker tegenstrijdige

verklaringen aflegde over zijn beweerde kerkgang in Iran. De motieven dienaangaande luiden als volgt:

“Wat uw kerkgang in Iran betreft, sluipt er bovendien een opvallende tegenstrijdigheid. Zo verklaarde u

bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u in Iran één keer per week naar de huiskerk ging (CGVS-

vragenlijst opgemaakt bij de DVZ; vraag 3.5); tijdens uw onderhoud verklaarde u echter dat u twee keer

per maand naar de huiskerk ging (CGVS 2, p9), geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid verklaarde u

dat uw laatste verklaring de juiste is (CGVS 2, p19), wat geen verklaring is voor dergelijke

tegenstrijdigheid.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Zijn voormelde verklaringen waren

duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en met elkaar in strijd. Zij laten geen ruimte voor de

nuanceringen die verzoeker post factum tracht aan te brengen. Verzoeker had het zowel bij de DVZ als

bij het CGVS duidelijk over de frequentie van zijn eigen bezoeken aan de kerk, en dus niet over de

frequentie waarin deze bezoeken werden georganiseerd. Hoe het gegeven dat het verloop van het

gehoor bij de DVZ kort is een verklaring zou kunnen bieden voor de voormelde, frappante

tegenstrijdigheid in zijn verklaringen, kan voor het overige niet worden ingezien.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Bovenstaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat er geen geloof meer gehecht kan worden aan

uw bekering tot het christendom en de daaraan gekoppelde huiskerkbezoeken in Iran. Aangezien aan

uw bekering tot het christendom geen geloof meer kan gehecht worden kan evenmin nog enig geloof

gehecht worden aan de inval in de huiskerk waarbij uw tas met identiteitsdocumenten en bijbelteksten

door het Ettelaat zouden aangetroffen zijn (CGVS 2, p5 + 10). Hierbij kan nog toegevoegd worden dat
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het gezien de Iraanse context waarbij het bezoeken van een huiskerk en het promoten van het

christendom kan worden bestraft met de doodstraf compleet ongeloofwaardig dat u uw tas met

identiteitsdocumenten zou achterlaten in een huiskerk (CGVS 2, p13) of dat u bijbelteksten die u van

broeder L. (…) kreeg thuis bewaarde (CGVS 2, p5).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Ook indien hij niet

onmiddellijk een inval vanwege de autoriteiten verwachtte, kon namelijk worden verwacht dat hij zich

voorzichtiger zou hebben opgesteld, zou hebben stilgestaan bij het risico dat hij (zoals hij overigens

expliciet erkent in het verzoekschrift) liep en zijn tas met zijn identiteitsdocumenten en bijbelteksten niet

zomaar zou hebben achtergelaten in zijn huiskerk. De vaststelling aangaande de door hem bewaarde

bijbelteksten, laat verzoeker verder onverlet.

In het kader van het voorgaande, kan overigens worden opgemerkt dat het wel erg toevallig is dat de

Ettelaat net op het ogenblik waarop verzoeker, zoals hij in het verzoekschrift doet gelden, slechts luttele

minuten naar buiten zou zijn gegaan om eten te halen en zijn tas onbewaakt zou hebben achtergelaten

in de huiskerk, zou zijn binnengevallen in de huiskerk.

Dient verder te worden vastgesteld dat ook de door verzoeker geschetste gang van zaken nadat er een

inval zou zijn gepleegd in de huiskerk geloofwaardigheid ontbeert. Gezien de Ettelaat in de huiskerk van

verzoeker was binnengevallen, kon verzoeker er namelijk redelijkerwijze van uitgaan, of gebood de

voorzichtigheid hem minstens ertoe om rekening te houden met de mogelijkheid, dat ook de overige

leden en zeker de leider van deze huiskerk in de negatieve aandacht stonden van de Iraanse

autoriteiten. Dat hij er desalniettemin voor zou hebben gekozen om uitgerekend met de leider van deze

huiskerk contact op te nemen en er vervolgens bovendien voor zou zijn geopteerd om hem onder te

brengen in diens woning te Savoj Bola, daarenboven vlakbij Karaj gelegen, is manifest ongeloofwaardig.

Nog minder geloofwaardig is het daarbij dat hij aldaar nog maandenlang zou hebben verbleven.

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Dat er aan de inval in uw huiskerk geen geloof meer kan gehecht worden blijkt verder uit de vaststelling

dat u geenszins op de hoogte bent van enige verdere gebeurtenissen met betrekking tot uw persoonlijke

situatie of de situatie van uw medekerkgangers na de ontdekking van uw huiskerk of na uw vertrek uit

Iran. Zo wist u niet of er reeds een gerechtelijke procedure tegen u werd opgestart in Iran en schakelde

u niemand in om dit te weten te komen (CGVS 2, p12-13).Voorts wist u niet of de Iraanse autoriteiten

naar uw woning zijn gekomen en bevroeg u zich daaromtrent bij niemand. Hoewel u beschikte over het

telefoonnummer van uw huisbaas, waarmee u goed overeenkwam, bevroeg u hem hieromtrent niet

(CGVS 2; p4). Bovendien bevroeg u zich, nadat u Iran verlaten had, ook niet bij uw moeder -de enige

met wie u naar eigen zeggen nog contact hebt in Iran (CGVS 1, p5)- of de Iraanse autoriteiten zijn

langsgekomen naar uw ouderlijke woning omdat u denkt dat indien dit het geval zou zijn men het u wel

zou laten weten (CGVS 1, p17-18). De reden waarom u geen stappen ondernam om te achterhalen of u

door de Iraanse autoriteiten wel degelijk vervolgd werd omwille van het bezoeken van de huiskerk -

terwijl u na de ontdekking van uw huiskerk nog meer dan twee maanden in Iran verbleef (CGVS 2, p11)

-, namelijk omdat broeder L. (…) u gezegd had uw gsm uit te zetten (CGVS 2, p4), kan bezwaarlijk als

afdoende worden beschouwd. Gelet op het voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme

communicatiemiddelen (GSM, internet, fax....), had u immers de mogelijkheid om familieleden, een

advocaat of andere vrienden die volledig los staan van de door u aangehaalde problematiek, te

contacteren met het verzoek om de stand van zaken voor u na te gaan. Verder vroeg u ook nooit aan L.

(…) of hij al dan niet van plan was om Iran te verlaten en kon u niet zeggen welke

voorzorgsmaatregelen hij nam (CGVS 2, p12). Ook wat betreft het lot van F. (…) en de andere

medekerkgangers nam u weinig tot geen initiatief om meer te weten te komen. U verklaarde weliswaar

dat in de periode dat u in de villa van Broeder L. (…) verbleef, hem twee of drie keren zag en u hem

toen over het lot van uw medekerkgangers bevroeg waarop L. (…) u meedeelde geen nieuws te hebben

maar wel zijn best deed om aan nieuws te geraken (CGVS 2, p11). U vroeg hem echter nooit op welke

manier hij trachtte aan informatie te geraken over uw medekerkgangers (CGVS 2; p11). Uw verklaring

hiervoor, namelijk dat L. (…) u in het verleden had aangeraden niet teveel vragen te stellen en het voor

u voldoende was dat L. (…) zijn best deed (CGVS 2; p11), kan niet volstaan. Dat u voorgaande zaken

niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die deel uitmaken van uw vrees

voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming is met of

getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van Genève of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Overigens kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat

hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden met

de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel haaks op een
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vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade vanwege de autoriteiten van uw land van

herkomst.”

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

concreet en dienstig argument aan. Met de eenvoudige en bijzonder summiere herhaling en bevestiging

van zijn verklaringen omtrent hetgeen hij van L. vernam, doet hij namelijk op generlei wijze afbreuk aan

de voormelde, inzake deze verklaringen en zijn overige gezegden gedane vaststellingen.

Redelijkerwijze kan van een verzoeker om internationale bescherming worden verwacht dat deze

ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie

van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoeker klaarblijkelijk naliet dit te

doen getuigt van een gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden problemen en situatie en doet

afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor vervolging.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Aangezien er geen geloof meer gehecht kan worden aan uw bekering, huiskerkbezoeken en de

problemen hieromtrent kan er ook geen geloof meer gehecht worden aan het feit dat L. (…) uw reis uit

Iran heeft geregeld. Bovendien sluipen er in uw verklaringen omtrent de documenten die u gebruikte om

uit Iran te reizen tegenstrijdigheden waardoor uw relaas over hoe u Iran verliet verder ondermijnd wordt.

Zo verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken, gevraagd naar de reden waarom uw shenasnameh

(boekje burgerlijke stand) ontbreekt in het dossier, (DVZ-vragenlijst, vraag 29) dat uw shenasnameh

werd afgenomen door broeder L. (…) om uw reis te kunnen regelen. Tijdens uw onderhoud verklaarde u

echter dat u uw shenasnameh in Italië aan A. (…), een smokkelaar, gaf en dat deze verklaarde dit

vernietigd te hebben (CGVS 1, p8-9). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid herhaalde u dat u uw

shenasnameh aan L. (…) gaf zodat hij uw visum kon regelen (CGVS 1, p9). Dit is echter geen afdoende

uitleg voor dergelijke tegenstrijdigheid gezien u bij de Dienst Vreemdelingenzaken de mogelijkheid niet

benutte om expliciet aan te geven dat uw shenasnameh vernietigd was door een smokkelaar en u dit

wel verklaarde over uw paspoort, terwijl u uw paspoort ook aan broeder L. (…)had gegeven voor het

aanvragen van uw visum (CGVS 1, p9). Het feit dat u in eerste instantie verklaart dat broeder L. (…) uw

shenasnameh in zijn bezit heeft om uw reis te regelen om daarna uw verklaringen te wijzigen en te

verklaren dat de smokkelaar uw shenasnameh heeft vernietigd doet vermoeden dat uw reis op een

andere manier werd geregeld dan u verklaarde.

Ook wat betreft uw paspoort doet er zich een opvallende tegenstrijdigheid voor. Zo verklaarde u bij de

Dienst Vreemdelingenzaken dat uw paspoort bij aankomst in België werd afgenomen door een

smokkelaar (DVZ-vragenlijst, vraag 28). Tijdens uw onderhoud verklaarde u echter dat uw paspoort en

vluchtticket werden afgenomen door een smokkelaar toen u in Italië aankwam (CGVS 1, p8).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid herhaalde u louter uw laatste verklaringen. Een louter

herhalen van een verklaring is echter geen uitleg voor bovenstaande tegenstrijdigheid. Bovendien werd

u de DVZ-vragenlijst voorgelezen waarna u voor akkoord tekende. Het feit dat u dergelijke tegenstrijdige

verklaringen aflegde inzake de redenen van het niet kunnen voorleggen van uw paspoort doet dan ook

vermoeden dat u deze doelbewust voor de Belgische asielinstanties achterhoudt, omdat er hierin

mogelijks informatie zoals een eerdere uitreisdatum staat, die niet met uw verklaringen die u op het

Commissariaat-generaal aflegde overeenstemmen. De asielinstanties mogen van een asielzoeker

echter correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten, in het bijzonder over zijn

identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Waar hij tracht te laten uitschijnen

dat zijn gezegden bij de DVZ omtrent de twee voormelde documenten niet volledig en correct zouden

zijn genoteerd, dient immers te worden vastgesteld dat de verklaring van de DVZ, dit in tegenstelling

met wat verzoeker boudweg poneert in het verzoekschrift, bij de DVZ weldegelijk aan verzoeker werd

voorgelezen. Verzoeker ondertekende deze voorts uitdrukkelijk voor akkoord, waarmee hij aangaf dat

de hierin opgenomen verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen. Bovendien gaf

verzoeker bij het CGVS aan dat het gehoor bij de DVZ goed was verlopen en dat hij hierbij geen

opmerkingen had (administratief dossier, notities van het eerste persoonlijk onderhoud, p.2).

Daarenboven zijn verzoekers voormelde verklaringen duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en van

zulke aard dat de beweerde foutieve notering en vergissing bij de DVZ bezwaarlijk ernstig kunnen

worden genomen.

Verzoeker laat de bestreden beslissing bovendien geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Dat u er bovendien voor koos om met uw eigen paspoort legaal het land te verlaten, nadat uw huiskerk

ontdekt werd, ondermijnt bijkomend de geloofwaardigheid van uw vrees ten aanzien van de Iraanse

autoriteiten. Uw verklaring dat u uw lot in de handen van broeder L. (…) legde kan bovenstaande

zienswijze niet veranderen (CGVS 1, p7). U liet weliswaar uitschijnen dat uw reis werd geregeld door

middel van corruptie. Immers, volgens uw verklaringen werd u door broeder L. (…) overgedragen aan
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H.A.H. (…), iemand die op de luchthaven werkt en die u meenam van de incheck tot uw instap in het

vliegtuig waardoor u zonder meer alle controles kon passeren (CGVS 1 p7). Volgens informatie

waarover het CGVS beschikt is de beveiliging aan de grenzen echter erg streng en worden de grenzen

gecontroleerd door het leger. Bijgevolg is een vertrek waarbij omkoping een rol speelt quasi niet

mogelijk omdat dit erg duur en complex is net vanwege de vele controles. Dat broeder L. (…) dergelijke

som geld zou betaald hebben – en u hiervan niet op de hoogte heeft gebracht noch op enerlei wijze aan

u heeft gevraagd om mee te betalen – is merkwaardig te noemen. Uw bewering dat hij mogelijks beroep

deed op zijn connecties (CGVS 1, p7) is echter een niet gestaafde bewering die gelet op bovenstaande

informatie dat er veel controles zijn niet kan overtuigen.”

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd gelden.

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

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

problemen en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoeker aangehaalde, vrees voor vervolging.

Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd:

“Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof worden gehecht uw

interesse in het christendom, uw huiskerkbezoek in Iran en de daaruit voorvloeiende problemen met de

Iraanse autoriteiten. Bijgevolg kan er ook geen geloof meer gehecht worden aan het feit dat u omwille

van uw bekering door uw familie zou verstoten zijn (CGVS 1, p5).”

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd, en

wordt door verzoeker niet op dienstige wijze aangevochten of weerlegd:

“Dat aan uw geloofsactiviteiten en uw problemen hierdoor in Iran geen geloof kan worden gehecht,

vormt eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw religieuze engagement na

aankomst in Europa. Dat uit het documenten van de kerk van Kuurne (doc 4) blijkt dat u sinds 20

oktober 2018, 20 dagen na uw aankomst in België reeds deze kerk bezoekt, en u dit kerkbezoek linkt

aan uw bekering in Iran (CGVS 2, p15), terwijl deze bekering in Iran niet geloofwaardig is, toont aan dat

er aan uw beweegredenen om in België naar de kerk te gaan/actief te zijn in een kerk geen enkel geloof

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

oprechte overtuiging in België actief bent in een kerk. Dat u sindsdien wekelijks naar de kerk gaat, toont

evenmin de oprechtheid van uw bekering aan aangezien, mede gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw bekering in Iran, duidelijk is dat deze beleving van uw nieuwe

geloofsovertuiging in België een opportunistisch karakter heeft die er louter toe strekt op deze basis de

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat u zich bij

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

worden door uw omgeving

Voorts wil het feit dat u verklaarde op 3 november 2018 gedoopt te zijn, waarvan u een doopattest (doc

3) en foto’s (doc 5) neergelegde, niet zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige

bekering. Het doopcertificaat getuigt slechts van een formele bekering en, gezien voorgaande

vaststellingen, niet van een werkelijke, verinnerlijkte bekering.

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

opgemerkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot

het Christendom/protestantisme. U heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u

onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw

facebookaccount, die u pas na uw aankomst in België hebt aangemaakt (CGVS 1, p4-5), te verwijderen.

Uit uw religieus geladen facebookprofiel, wat eveneens blijkt uit de door u neergelegde screenshots

(doc 6), kan dan ook niet zonder meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

afgeleid worden. In dit verband kan nog toegevoegd worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat

de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming

schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben

gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden

– u heeft dit echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij

terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. Bovendien hebt u er

ook geen weet van dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw religieuze activiteiten in

België (CGVS 2, p17).”

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

ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent zijn beweerde bekering en de hieruit voortgesproten

problemen, verzoekers religieuze activiteiten in België, dewelke hij staaft aan de hand van een aantal

stukken, klaarblijkelijk niet zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging.

Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter van verzoekers relaas inzake zijn bekering en
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problemen en de gebreken in zijn verklaringen omtrent de beleving van zijn religie in België, oordeelt de

Raad dat verzoekers religieuze activiteiten in Europa een kennelijk en louter opportunistisch karakter

hebben en er enkel toe strekken om op deze basis een vorm van internationale bescherming en/of een

verblijfsmachtiging te kunnen verwerven.

Uit de voorliggende informatie blijkt voorts genoegzaam dat de Iraanse autoriteiten geen interesse

hebben in het vervolgen van afgewezen asielzoekers omwille van hun activiteiten in het buitenland, ook

deze die verband houden met hun verzoek om internationale bescherming. Zij schenken over het

algemeen weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming en hebben

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

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

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

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

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

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat verzoeker de bestreden beslissing eveneens volledig

onverlet laat waar terecht gesteld wordt:

“Tot slot, wat betreft uw verklaringen dat u de tolk tijdens uw tweede persoonlijke onderhoud beter

verstond dan die bij uw eerste onderhoud gezien de tolk bij uw eerste onderhoud naar eigen zeggen

sommige namen niet goed kon uitspreken en moeite zou gehad hebben om de data van Iraanse

kalender naar Europese kalender om te zetten (CGVS 2, p2) dient er opgemerkte te worden dat u zowel

in het begin van uw eerste onderhoud (CGSV 1, p2) als op het einde (CGVS 1, p18) verklaarde dat u de

tolk goed begreep. Op geen enkel moment liet u tijdens uw eerste onderhoud verstaan dat er enige

problemen met de tolk zouden geweest zijn. Ook over de tolk tijdens uw tweede onderhoud had u een

opmerking, namelijk dat -hoewel u eerder verklaarde dat u de tolk beter verstond dan diegene bij uw

eerste onderhoud (CGVS 2, p2)- u de indruk had dat deze het Nederlands niet goed beheerste (CGVS

2, p6). U baseerde deze indruk op het feit dat u al een beetje Nederlands gestudeerd hebt en u soms

moeilijk te vertalen woorden gebruikt (CGVS 2, p6). Hierbij dient onderlijnd te worden dat de tolken van

het CGVS, zoals u ook werd meegedeeld aan het begin van elke onderhoud, alles wat u zegt volledig

en getrouw vertalen zonder wijzigingen. Bovendien verklaarde u bij het afsluiten van het persoonlijke

onderhoud opnieuw dat u de tolk goed begrepen had (CGVS 2, p19).”

De overige door verzoeker neergelegde documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het

administratief dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en

terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk

doen aan het voorgaande.

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

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

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.6. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

motieven dan de aangevoerde, hoger besproken asielmotieven. Gelet op de hoger gedane

vaststellingen dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

niet aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer

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

van de Vreemdelingenwet.

3.7. Verzoeker duidt voor het overige niet op welke wijze het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel in casu en door de bestreden beslissing zouden zijn geschonden. Derhalve wordt

ook de schending van deze beginselen niet dienstig aangevoerd.

3.8. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


