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nr. 260 901 van 20 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 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 september

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van

attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Iraanse staatsburger te zijn, geboren op (…) te Andimesk in de provincie Khuzestan

te Iran. Van 2003 tot aan uw vertrek in Shahrivar van 1397 (Gregoriaanse kalender: september 2018),

verbleef u in Tehran. Sinds uw scheiding in 2012 betrok u alleen een appartement in de stad. Na het

beëindigen van uw middelbaar onderwijs, begon u in 1380 (2001) aan uw militaire dienstplicht, dewelke

u in 1382 (2003) afrondde. Van 1384 (2005) tot 1387 (2008) was u werkzaam als bediende in een

drukkerij. In deze periode worstelde u met een verslaving waarvoor u in therapie ging. Om te vermijden

dat u zou vervallen, ging u aan de slag als magazijnier bij een bedrijf dat huisartikelen maakt. Nadien

ging u aan de slag als schilder. Tijdens uw militaire dienstplicht leerde u Mehdi S. (…) kennen. Hij

vertelde u over het protestantisme. U toonde op dat moment geen interesse omdat u geen problemen
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had met de islam. Uw scheiding vormde echter een ommekeer in uw blik op de religie. U had uw vrouw

immers betrapt op overspel maar diende volgens de wet vier getuigen bij de rechtbank aan te leveren

die dat konden bevestigen. Uiteindelijk betaalde u haar de bruidsschat, gaf haar het huis en liet uw zoon

bij haar. In navolging van uw scheiding keek u steeds vaker naar televisiezenders in het buitenland. In

eerste instantie deed u dit om programma’s van de ‘Anonieme Alcoholisten’ te volgen maar bij wijze van

tijdverdrijf begon u ook naar programma’s over godsdienst te kijken. Er werd veel kritiek geleverd op

de islam. De programma’s leidden u tot de conclusie dat u de islam niet zelf gekozen had. U kwam

vervolgens in een tweestrijd terecht waarin u uw geloof in vraag begon te stellen. Na meer kennis over

het christendom vergaard te hebben, kwam u uiteindelijk tot de conclusie dat het christendom voor u het

juiste pad is naar een beter leven. Tien jaar na uw militaire dienstplicht kwam u Mehdi opnieuw tegen in

Isfahan, nadat uw vader bij zijn pensioen naar daar verhuisde. U liet hem prompt weten dat u interesse

had in het christendom maar hij wilde dat u zich eerst bewees. In de maand Dey of Bahman 1396

(januari of februari 2018), vier tot vijf maanden nadat u uw interesse kenbaar maakte, ging u voor het

eerst met Mehdi naar een huiskerk in Isfahan. Omstreeks Ordibehesht 1397 (april 2018) vielen

politiediensten binnen tijdens een dienst van uw huiskerk. U kon tijdig wegkomen en verborg zich tot dat

u op de eerstkomende bus kon stappen richting Qom. Aangekomen in Qom, gebruikte u uw netwerk om

een aantal dagen onderdak en werk te vinden. Na een maand trok u naar Jam alwaar u aan de slag

ging in een carwash. In deze periode kwam u te weten dat twee van uw mede-huiskerkgangers ter

dood veroordeeld werden. Hierop besliste u uit vrees dat u hetzelfde zou overkomen, een smokkelaar te

vinden om het land te verlaten. In Shahrivar van 1397 (september 2018) stak u op illegale wijze de

grens met Turkije over. U verbleef hier tot 1 Mordad 1398 (23 juli 2019) alvorens per boot naar

Griekenland te trekken alwaar u nog 26 dagen verbleef alvorens met valse papieren per vliegtuig naar

België te trekken waar u op 24 augustus 2019 aankwam. In Griekenland werden uw vingerafdrukken

geregistreerd maar u besliste onmiddellijk verder te reizen. Bij aankomst op de luchthaven van Charleroi

werd u onderschept omdat u met valse documenten reisde. U diende echter geen verzoek om

internationale bescherming in omdat u geen versnelde procedure wilde afwachten vanuit een gesloten

centrum, omdat u nog aan uw dossier wilde werken. Op 28 augustus 2019 maakte u uw nood

aan bescherming kenbaar bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer: Een vervallen identiteitskaart, 10 foto’s

i.v.m. uw religieuze activiteiten in België, een attest van uw kerk in België en een filmpje i.v.m. uw

overtocht naar Griekenland, een foto van de identiteitskaart van uw verloofde en een foto van haar

shenasnameh.

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.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming vermeldt u dat u vreest geëxecuteerd te

worden door het Iraanse regime ten gevolge van uw bekering tot het protestantisme (Vragenlijst CGVS,

vraag 4). Na onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier dient vastgesteld te worden dat u niet de status van vluchteling noch de status

van het subsidiair beschermde kan toegekend worden, U kon immers niet overtuigen omwille van een

diepere overtuiging te zijn bekeerd tot het christendom en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst dienen er vraagtekens geplaatst te worden bij uw gedrag na aankomst op Europees

grondgebied. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u bij aankomst op de luchthaven van Charleroi werd

onderschept omdat u met valse documenten reisde (CGVS 1 p. 10). Hoewel u zich op dat moment op

uw bestemming bevond, diende u geen verzoek om internationale bescherming in omdat u wilde

vermijden in een versnelde procedure terecht te komen en hierdoor in een gesloten centrum terecht te

komen (CGVS 1 p. 10). Dat u dit deed omdat u dan niet aan uw dossier kon werken, geen activiteiten

kon doen en de kans niet zou krijgen om te bepalen wat u ging vertellen (CGVS 1 p. 10) doet sterk

afbreuk aan het geloof in uw bekering en vervolgingsfeiten in Iran. Uit uw verklaringen spreekt immers

een markant gebrek aan vertrouwen in uw eigen asielmotieven en de nood om een bekeringstraject in

België aan uw dossier te kunnen toevoegen. Indien u daadwerkelijk zich bekeerde tot het christendom in

Iran en door de Iraanse overheid vervolgd wordt kan er niet begrepen worden waarom u tijd nodig had

om te bepalen wat u ging vertellen of om uw dossier aan te dikken. Van een verzoeker om internationale

bescherming kan immers verwacht worden dat hij spontaan en eenduidig de redenen die ertoe geleid

hebben dat hij zijn land van herkomst diende te verlaten, te allen tijde uiteen kan zetten. Het mag u dan

ook geenszins verbazen dat uw houding niet in overeenstemming te brengen is met of getuigt van
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een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. Uw gedrag waarbij

u uw verzoek laat afhangen van uw persoonlijke voorkeur en uitstelt op basis van wat u hoorde van

anderen (CGVS 1 p. 9, 10), en hierbij de geijkte procedures tracht te ontlopen brengt uw algemene

geloofwaardigheid sterk in het gedrang. Dat u als vreemdeling zonder illegaal verblijf in België aan de

luchthaven door de politie gevat werd en u uw beschermingsnood niet kenbaar maakte terwijl u een

verwijdering van het grondgebied riskeerde schaadt sterk uw geloof in uw terugkeervrees naar Iran.

Vervolgens dient opgemerkt te worden dat van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan

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

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

inhoudt. De verzoeker moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van

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

evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar

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

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

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

ontoereikend.

Voorts moet erop gewezen worden dat de oorzaak of rechtstreekse aanleiding van uw bekering niet kan

overtuigen. U verklaart voor het eerst gehoord te hebben over het protestantisme toen uw vriend Mehdi

u erover vertelde tijdens uw dienstplicht (CGVS 1 p. 12). Destijds had u geen interesse omdat u nog

moslim was en geen problemen had met de islam (CGVS 1 p. 12). Het moment van de ommekeer

schrijft u toe aan het moment toen u uw vrouw betrapte op overspel en van haar wilde scheiden (CGVS

1 p. 12; CGVS 2 p. 8). In de rechtbank kreeg u namelijk te horen dat u vier getuigen moest verzamelen

om het overspel van uw vrouw te bevestigen (CGVS 1 p. 12). U kon dit echter niet en betaalde bijgevolg

haar volledige bruidsschat, gaf haar het huis en liet ook uw zoon achter bij haar (CGVS 1 p. 12). Het

resultaat van deze zaak schrijft u toe aan de islam (CGVS 1 p. 12). Er dient echter enige nuance

geplaatst te worden bij uw bewering. Zo blijkt uit de beschikbare informatie dat er inderdaad vier

getuigen nodig zijn om iemand te beschuldigen van overspel in Iran daar zulke beschuldigingen zeer

zware gevolgen kunnen hebben en de Iraanse justitie dit soort zaken liever buiten hun rechtbanken

houdt. Er dient hierbij toegevoegd te worden dat u als man ook zonder zulke beschuldigingen eenzijdig

kon beslissen om te scheiden. Tevens was u in de mogelijkheid om door informatie over de

buitenechtelijke relatie te verzamelen, een scheiding te bewerkstelligen waarbij u de financiële rechten

van uw vrouw niet diende in te willigen. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals een verslaving, heeft

een scheiding voor een vrouw als gevolg dat zij over de hele lijn gevolgd wordt. Er dient bijgevolg

getwijfeld te worden aan uw verklaringen m.b.t. de reden van uw scheiding en de uitkomst van de

procedure. In de geest van voorgaande informatie kan uw verklaring dat uw scheiding het kantelpunt

voor uw bekering vormde, dan ook maar moeilijk gevolgd worden. Temeer omdat u als man zich in

een bevoordeelde positie bevindt in het Iraans rechtssysteem. Het is overigens opmerkelijk dat een

rechtszaak waarbij u, omdat u gevraagd wordt uw aanklacht te staven, aan het kortste eind trekt, als

resultaat heeft dat u uw geloof in twijfel zou trekken, hoewel u er enkele jaren voordien nog geen

problemen mee had. Overigens slaagt u er niet in om uw verklaringen i.v.m. uw scheiding kracht bij te

zetten door middel van ondersteunende documenten zoals uw scheidingsakte. Nochtans mag er van

een verzoeker om internationale bescherming verwacht worden dat hij alles in het werkt stelt om zijn

vluchtverhaal te staven met ondersteunende documenten. Gelet op wat vooraf gaat, dienen er twijfels

geplaatst te worden bij uw scheidingsprocedure alsook dat het als direct gevolg had dat u de

staatsreligie die u dertig jaar met zich mee droeg (CGVS 2 p. 7) in vraag ging stellen.

Ook de door u omschreven verdere ontwikkeling van uw bekeringsproces roept vraagtekens op. Zo

verklaart u na uw scheiding steeds vaker te kijken naar tv-zenders uit het buitenland (CGVS 1 p. 12). In

eerste instantie bekeek u via deze satellietzenders programma’s van de AA, maar bij wijze van

tijdverdrijf bekeek u ook programma’s over godsdienst (CGVS 1 p. 12). Er werd veel kritiek geuit over de

islam en er werd verteld over andere godsdiensten (CGVS 1 p. 12). Zo kwam u tot de conclusie dat u de

islam niet zelf gekozen had (CGVS 1 p. 12). Het mag echter verbazen dat wanneer u gevraagd wordt

naar welke buitenlandse tv-zenders u dan juist keek, u niet verder komt dan het opnoemen van één

satellietkanaal (CGVS 1 p. 15). Er mag nochtans van u verwacht worden dat u spontaan zou kunnen

vertellen over deze tv-zenders daar zij een dermate grote impact op u hebben gehad dat u uw religie in

vraag stelde. Dat u dat niet weet, doet dan ook de wenkbrauwen fronsen. Tenslotte moet er

nog gewezen worden op de inconsistenties in uw verklaringen m.b.t. uw satelliettelevisie. Zo blijkt uit de

beschikbare informatie dat satellietschotels verboden zijn Iran, daar zij gezien worden als een manier

van het Westen om invloed uit te oefenen. Op het bezit ervan, staan zware boetes. In de geest van

voorgaande mag er dan ook van u verwacht worden dat u zou weten waar u uw satellietschotel

geplaatst hebt. Dat u tijdens uw eerste onderhoud verklaart dat deze in de tuin stond (CGVS 1 p. 15) en
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tijdens uw tweede onderhoud verklaart dat deze op het dak stond (CGVS 2 p. 3), doet sterk twijfelen

aan uw verklaringen dat u beschikte over een satellietschotel en u er buitenlandse programma’s mee

bekeek. Er kan immers van u verwacht worden dat u hierover eenduidig bent. Voorts verklaart u dat de

film ‘Christus’ (CGVS 1 p. 12), zeer bepalend was voor u omdat u leerde dat Jezus niet enkel een

boodschapper was maar ook de zoon van God (CGVS 1 p. 12). Hierop raadpleegde u de Koran en

kwam u tot de constatatie dat er geschreven stond dat Jezus niet gekruisigd werd, en mensen die Jezus

als zoon van god beschouwen, als afvallige gezien dienen te worden en de doodstraf moeten krijgen

(CGVS 1 p. 12). Het mag verbazen dat u na uw consultatie van de Koran niet tot een meer

genuanceerde conclusie zou komen. In datzelfde boek wordt er immers met veel eerbied over Jezus

(Isa) gesproken en kan er geen kritiek worden teruggevonden. Meer nog, er wordt naar hem verwezen

als een teken, een zegen, een getuige, een voorbeeld, een boodschapper, een profeet, een dienaar, het

woord van God en de geest van God. Voorts moet erop gewezen worden dat in tegenstelling tot uw

beweringen (CGVS 2, notities persoonlijk onderhoud 14/09/20 p. 6), Jezus wel degelijk als ¿’Isa ibn

Maryam’ (Isa zoon van Maryam (Maria) omschreven wordt in de Koran en dat de Koran eveneens

melding maakt van zijn verrijzenis. De Koran verwijst zelfs naar de leer van Jezus en de genezingen die

hij bewerkstelligde. Sterker nog, wanneer Masis ad-Dajjal (de valse Messias) zal verschijnen op het

einde der tijden en de mensheid voor een van haar grootste beproevingen zal zetten, is het volgens de

Koran Jezus die zal terugkeren naar de aarde om de valse Messias te verslaan en zo de rust en vrede

op aarde herstellen. Gelet op de belangrijke rol die Jezus wordt toegeschreven in de Koran, valt het

moeilijk te begrijpen dat een tv-programma en uw raadplegingen in de Koran u in een tweestrijd

gebracht zou hebben tussen islam en het christendom. Ook uw conclusie dat er in de islam van u

verwacht wordt dat u bloed laat vloeien in de naam van God, en er geen sprake van vergiffenis wordt

geschonken (CGVS 1 p. 14; CGVS 2 p. 6), is opmerkelijk daar vergeving eveneens in de islam een

centrale plaats inneemt en ook in de islam het tonen van berouw en het bevestigen van zijn geloof in

Allah de doorgaans volstaan om vergeven te worden. Indien u daadwerkelijk een vergelijking of studie

tussen de islam en het christendom gemaakt had (CGVS 1 p. 14; CGVS 2 p. 6), mag er van u verwacht

worden dat u zulke zaken zou weten en ze niet presenteert als een verschil dat u over de streep heeft

getrokken. Het is dan ook een raadsel hoe u erin geslaagd zou zijn om Mehdi, de man die u begeleidde

tijdens uw bekeringsproces (CGVS 2 p. 10) en u toeliet tot de huiskerk in Iran (CGVS 1 p. 14), kon

overtuigen van uw interesse in het christendom, hetgeen u nochtans aan hem diende te bewijzen

(CGVS 1 p. 14). Aan de oprechte bekering tot een nieuw geloof gaat niet alleen een moeilijke fase van

introspectie en reflectie maar ook van studie vooraf. Dat u na uw twijfelachtige studie en reeds drie tot

vier maanden nadat u uw interesse had geuit, Mehdi mocht vervoegen in zijn huiskerk zonder dat u zich

op ernstige wijze in uw nieuwe religie heeft kunnen verdiepen of uzelf de tijd heeft gegeven om

existentiële twijfels te overwegen het christendom als uw nieuwe geloof aanvaardde is allerminst ernstig

en getuigt derhalve geenszins van een oprechte diepgaande bekering. Gelet op het geheel

van voorgaande vaststellingen dient er besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw

bekeringsproces in Iran aannemelijk te maken. Voorgaande brokkelt dan ook danig het geloof in de door

u verklaarde vluchtmotieven af en zet uw verzoek om internationale bescherming op de helling.

De vaststelling dat er tal van inconsistenties te vinden zijn in uw verklaringen, draagt evenmin bij tot het

geloof in uw bekering en in beleving van uw nieuwe religie in Iran. Zo is het merkwaardig dat u bij uw

eerste interview, op 20 februari 2020 (Iraanse kalender: 1 Esfand 1398), verklaart dat u ongeveer vijf

jaar geleden bekeerde (Vragenlijst CGVS, vraag 5; Vragenlijst DVZ, vraag 9). Tijdens uw eerste

onderhoud op 24 juli 2020 spreekt u dan weer over zes jaar (CGVS 1 p. 14) alvorens te zeggen dat u

drie jaar geleden aan Mehdi aangaf dat u het christendom beter wilde leren kennen (CGVS 1 p. 14).

Tijdens uw tweede onderhoud, spreekt u dan weer over het einde van de zomer of begin van de herfst

van 1396 (2017), alvorens in de winter van datzelfde jaar voor het eerst naar de huiskerk te gaan en het

christendom te accepteren (CGVS 2 p. 6). Dat u niet eenduidig kan vertellen wanneer u juist de stap tot

bekering zette, doet sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. Van een verzoeker om

internationale bescherming mag immers verwacht worden dat hij spontaan en op eenduidige wijze zijn

problemen en de elementen die hieraan voorafgingen, kan uiteenzetten. Immers moet erop

gewezen worden dat u uw bekering koppelde aan uw scheiding, dewelke volgens u reeds in 1391

(2012) uitgesproken werd. Indien deze gebeurtenis inderdaad uw bekering in gang zette, kan er

verwacht worden dat u uw bekering dichter bij dit moment zou situeren, hetgeen u niet doet en

vraagtekens zet bij het moment van uw bekering en de aanleiding daartoe. In de geest van voorgaande

inconsistenties dient er dan ook opgemerkt te worden dat uw verklaringen aangaande uw laatste bezoek

uw huiskerk, in Ordibehesht van 1397 (april 2018) (CGVS 1 p. 11; CGVS 2 p. 6; Vragenlijst CGVS,

vraag 5), niet overeenkomen met de door u verklaarde tijdlijn inzake uw huiskerkgang. Zo verklaart u in

de winter van 1396 voor het eerst naar de huiskerk geweest te zijn (CGVS 1 p. 15; CGVS 2 p. 6) en

verklaart dat u in die periode een keer per maand naar de huiskerk ging, in totaal acht tot negen keer

(CGVS 2 p. 7). Indien uw these gevolgd wordt, zou u voor het eerst naar de kerk geweest moeten zijn in
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de zomer, daar acht tot negen maanden voor Ordibehesht, uw laatste bezoek, de zomer in het land

is. Dat u zichzelf tegenspreekt binnen uw eigen voorgestelde tijdlijn, komt uw geloofwaardigheid

wederom niet ten goede. Voorgaande vaststelling wordt verder versterkt door uw verklaringen i.v.m. uw

ontmoeting met Mehdi. U verklaart dat u hem na tien jaar tegenkwam toen jullie na uw vader zijn

pensioen naar Isfahan verhuisden (CGVS 1 p. 13). Nochtans verklaart u bij de DVZ dat hij tot op heden

in Aligudarz woont (Vragenlijst DVZ, vraag 13A), een stad op drie uur rijden van Isfahan. Ook binnen uw

eigen historiek m.b.t. uw verblijfplaatsen in Iran, maakt u geen gewag van een adres in Isfahan

(Vragenlijst DVZ, vraag 10). Voorgaande doet dan ook sterk twijfelen aan uw bewering dat u Mehdi

opnieuw tegenkwam in Isfahan en zet vraagtekens bij uw verklaringen m.b.t. de start van uw bezoeken

aan de huiskerk. Het geheel van voorgaande inconsistenties, hypothekeert uw verzoek om

internationale bescherming ten zeerste. Dat u er niet in slaagt eenduidige verklaringen af te leggen

over centrale elementen die geleid zouden hebben tot uw vertrek uit Iran, doet sterk afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw bekering in Iran. Van een verzoeker om internationale bescherming kan

verwacht worden dat hij de redenen voor zijn vertrek en de gebeurtenissen die hieraan voorafgingen op

eenduidige wijze kan weergeven en op consistente wijze staaft met documenten. Het gegeven dat u

daar niet in slaagt haalt de geloofwaardigheid van uw verklaringen dan ook verder onderuit.

Ook uw verklaringen m.b.t. uw activiteiten bij de huiskerk kunnen niet overtuigen. Zo mag uw bewering

dat uw huiskerk vieringen plaatsvonden in een tuin in Mardasht verbazen (CGVS 1 p. 11, 12; CGVS 2 p.

6). Gelet op het gegeven dat het hier over een bijeenkomst van een illegale geloofsgemeenschap gaat,

kan er enige voorzichtigheid verwacht worden. Dat u verklaart dat u samen vier anderen in een tuin uw

christelijk geloof beleefde, doet de wenkbrauwen fronsen. Men mag van een kleine illegale

geloofsgemeenschap immers verwachten dat zij er alles aan doen om hun activiteiten onder de radar te

houden. Dat uw huiskerk wekelijks (CGVS 1 p. 15) een bijeenkomst in een tuin zou organiseren, in

plaats van dit bijvoorbeeld in een huis te doen is dan ook uiterst bevreemdend. Temeer omdat u zelf

goed op de hoogte was van de reactie van de Iraanse autoriteiten wanneer iemand de opgelegde regels

niet opvolgen. Dat niemand er iets van kon zeggen (CGVS 2 p. 7) doet geen afbreuk aan deze vreemde

keuze daar het geweten is dat vooraleer de Iraanse autoriteiten actie ondernemen tegen een

huiskerk en haar leden, zij eerst een tijd lang de activiteiten van die huiskerk monitoren en informatie

verzamelen over haar leden. Dat jullie dan jullie geloof in een tuin zouden beleven, kan weinig

overtuigen. Immers dient er op gewezen te worden dat het opmerkelijk is dat hoewel u in uw eerste

onderhoud sprak over een bijeenkomst in de buitenlucht (CGVS 1 p. 16), u tijdens uw tweede

onderhoud spreekt over een materiaalhuisje in de tuin (CGVS 2 p. 6, 7). De door u verklaarde

onvoorzichtigheid gaat echter verder. Zo is het zeer merkwaardig dat, hoewel u verklaart tot op vandaag

nog altijd een gebrek aan kennis te hebben (CGVS 1 p. 16), u het risico neemt om deel te nemen aan

deze huiskerkvieringen. Men zou immers verwachten dat u zich eerst verder in het Christendom

verdiept en uw overtuiging aanscherpt alvorens de stap te zetten om vervolging te riskeren door het pas

ontdekte geloof in groep te beleven. Dat u deel zou hebben uitgemaakt van een kleine

illegale geloofsgemeenschap zonder te denken dat er iets kon gebeuren en uit nieuwsgierigheid

deelnam (CGVS 2 p. 11), is veelzeggend. Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden over het gegeven

dat de leden u, iemand die meer dan 400 kilometer verder woont, zouden toelaten binnen de

geloofsgemeenschap (CGVS 1 p. 16). Dat u er enkele maanden op moest wachten, doet geen afbreuk

aan voorgaande bevreemdende vaststelling. Dat u dan ook nog eens verklaart nooit gesproken te

hebben over een plan ingeval er problemen zouden zijn (CGVS 2 p. 11), doet eens te meer twijfelen aan

het geloof dat u daadwerkelijk deelnam aan vieringen binnen een huiskerk gebeuren. Uit de beschikbare

informatie blijkt immers dat deze illegale geloofsgemeenschappen uiterst voorzichtig handelen tijdens

hun vieringen, anticiperen op mogelijke infiltratie en ook goed afspreken wat er dient te gebeuren bij

een mogelijke inval. Dat u dan niet gesproken zou hebben over zulke maatregelen en ook nog eens

verklaart dat jullie elkaar op straat ontmoetten alvorens samen naar de huiskerk te trekken (CGVS 2 p.

8), tart alle verbeelding. Gelet op het geheel van voorgaande onwaarschijnlijkheden in uw verklaringen,

dienen er ernstige vraagtekens bij uw verklaarde huiskerkgang geplaatst te worden, hetgeen uw

geloofwaardigheid en uw verzoek om internationale bescherming geen goed doen.

Bovenstaande vaststellingen doen besluiten dat er aan uw bekering tot en uw geloofsactiviteiten voor

het christendom in uw land van herkomst geen enkel geloof kan worden gehecht.

Dat aan uw geloofsactiviteiten in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt eveneens een negatieve

indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette) religieuze engagement na

aankomst in Europa. Voorgaande kan bovendien ook niet overtuigen. Zo is het opmerkelijk dat u

ondanks uw aanwezigheid in Europa, sinds eind juli 2019, verklaart nog altijd een gebrek aan kennis

over het christendom te hebben (CGVS 1 p. 16). Dat u in het licht van voorgaande, dan verklaart nog

niet naar de Bijbelstudie geweest te zijn (CGVS 2 p. 13), valt niet te verklaren. Dat uw Bijbel naast uw

bed ligt en dat u lezen niet zo leuk vindt (CGVS 2 p. 10), nog minder. Uw nieuwe religie zou namelijk uw

leven moeten beheersen, daar u omwille van uw bekering uw land diende te ontvluchten en beroep
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diende te doen op de bescherming van een derde land. Uw gebrek aan toewijding jegens uw nieuwe

religie wordt overigens duidelijk wanneer er gepeild wordt naar uw kennis. Zo verklaart u, hoewel

u ongeveer heel de Bijbel gelezen zou hebben (CGVS 2 p. 10), dat het oude en nieuwe testament niet

verschillen van elkaar, maar elkaar finaliseren (CGVS 2 p. 13). Voorts kan u geen voorbeeld geven van

een tekst die u geraakt heeft (CGVS 2 p. 13). Wel verklaart u de parabel van de verloren zoon, een van

de bekendste parabels, te kennen (CGVS 2 p. 13), maar wanneer u details gevraagd worden moet u

toegeven het verhaal niet open gedaan te hebben (CGVS 2 p. 14). Dat u dan gelet op uw gebrek aan

deugdelijke kennis, hetgeen u zelf ook aangeeft (CGVS 1 p. 16), toch gedoopt wilde worden (CGVS 1 p.

14) valt niet te begrijpen. Men zou immers van u kunnen verwachten dat vooraleer u het heilige

sacrament dat het doopsel is, tot u neemt, zich zou verdiepen in uw nieuwe religie. Voorts kan men

verwachten dat aan een overtuigde bekering niet alleen zekere mate van reflectie maar ook van

diepgaande studie vooraf gaat. Dat u dit niet deed, en niet eens op de hoogte bent van de

voorwaarden om gedoopt te mogen worden in uw kerk (CGVS 2 p. 13), wijst erop dat uw deelname aan

het christelijke leven in België niet uit een daadwerkelijke diepgaande geloofsovertuiging voortvloeit. Dat

u ter staving van uw activiteiten in België een brief van uw kerk neerlegt, verandert voorgaande

vaststelling niet. De brief kan getuigen van uw aanwezigheid doorheen kerkvieringen maar mist

bewijskracht inzake uw beweegredenen om aanwezig te zijn. Het geheel van bovenstaande

vaststellingen doen besluiten dat er aan uw voorgehouden oprechte bekering tot het christendom geen

geloof kan worden gehecht. Uw deelname aan het christelijke leven in België en uw opgedane kennis

van het christendom kunnen de conclusie dat uw beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in

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

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven niet weerleggen.

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

christen zal manifesteren. Evenmin kan er gezien het duidelijk onoprechte karakter van uw bekering

aangenomen worden dat u als bekeerling gezien zal worden door uw omgeving of de Iraanse overheid

louter omwille van uw deelname aan kerkvieringen in België.

In de mate dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw daadwerkelijke bekering tot het

protestantisme in Iran kan er evenmin waarde gehecht worden aan de vervolgingsfeiten die uit deze

bekering zouden zijn voortgevloeid. Bovendien kunnen uw verklaringen met betrekking tot de inval op

uw huiskerk en uw daaropvolgende vlucht ook op zicht niet overtuigen. Zo mag het verbazen dat

voorafgaand de inval, de ordediensten met een sirene hun komst zouden aankondigen (CGVS 2 p. 7).

Men kan van hen immers verwachten dat zij u en uw medehuiskerkgangers geenszins de kans willen

bieden om de benen te nemen. Temeer omdat, zoals reeds aangereikt, de Iraanse autoriteiten vooraleer

zij actie ondernemen tegen een huiskerk en haar leden, zij eerst een tijd lang de activiteiten van die

huiskerk monitoren en informatie verzamelen over haar leden. Het moet tevens aangestipt worden dat u

ook in uw verklaringen over de inval inconsistent bent. Zo verklaart u tijdens uw eerste onderhoud dat

uw goede vriend Mehdi en Mohammed werden gearresteerd, hetgeen u te weten kwam terwijl u

diezelfde dag onderweg was richting Qom (CGVS 1 p. 11). Tijdens uw tweede onderhoud verklaart u

dan weer dat zij niet op dezelfde dag gearresteerd werden (CGVS 2 p. 7). Wanneer dat dan wel was,

zegt u niet te weten (CGVS 2 p. 7), hetgeen opmerkelijk is. Dat u er ook hier weer niet in slaagt om

eenduidige verklaringen af te leggen, en er niet in slaagt enig bewijs van de executie van uw twee

vrienden kan produceren (CGVS 2 p. 14), doet eens te meer afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Voorts

is het merkwaardig dat u verklaart gevlucht te zijn naar een vriend van u in Qom waarvan u niet eens de

familienaam kent (CGVS 1 p. 11). Dat u via hem ging werken in de bouw (CGVS 1 p. 11) en dus zichzelf

nog steeds in het openbaar begaf, doet danig afbreuk aan uw nood om uit het vizier van de Iraanse

autoriteiten te blijven. Dat u zich dan vervolgens ook nog eens dichterbij Tehran verplaatste en ging

werken in een carwash (CGVS 1 p. 11), gaat voorbij aan elk waarschijnlijk gedrag voor iemand in

uw situatie. Tenslotte valt het niet te begrijpen dat u niet zou weten of er beschuldigingen boven uw

hoofd hangen (CGVS 2 p. 15). Dat u ook nog eens nalaat te vragen wat de autoriteiten bij uw ouders

kwamen doen (CGVS 2 p. 15), tart alle verbeelding. Gelet de onwaarschijnlijkheden in bovengenoemde

verklaringen, kan uw these dat u op de vlucht bent moeten slaan ten gevolge van een inval in uw

huiskerk niet overtuigen en brengt u eens te meer het geloof in uw verklaringen schade toe.

Volledigheidshalve moet er nog verwezen worden naar de beschikbare 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. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden

– u heeft dit echter, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –,

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

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan niet het minste geloof gehecht worden aan uw

beweerde problemen in Iran en uw bekering. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij

terugkeer naar Iran in uw hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou
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bestaan, noch dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico op ernstige

schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

U heeft bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de door u neergelegde documenten. De

kopie van uw identiteitskaart vormt louter een bewijs van nationaliteit en identiteit, hetgeen niet ter

discussie staat. Er dient bijkomend aangestipt worden dat u een identiteitskaart neerlegt die sinds

12/06/1392 (3/9/2013) vervallen is (Vragenlijst DVZ, vraag 23), vijf jaar voor uw vertrek uit Iran.

Het attest van uw Belgische kerk werd reeds bovenaan besproken.

De zeven foto’s ter staving van uw christelijke activiteiten in België kunnen niet overtuigen. Het betreft

twee foto’s van een voorganger dewelke door eender wie genomen kon worden en dan ook geenszins

een indicatie van uw aanwezigheid op een kerkelijke dienst geeft. De overige vijf foto’s, tonen uw

aanwezigheid, in verschillende poses, in een eetzaal. Nergens uit deze foto’s blijkt dat u daadwerkelijk

aanwezig was tijdens een kerkdienst in België. Deze documenten kunnen dan ook geen afbreuk doen

aan de vaststelling dat de toenadering die u in België tot het christendom zoekt opportunistisch van aard

is.

De identiteitsdocumenten van uw verloofde hebben betrekking op haar individuele identiteit en

nationaliteit, en hebben verder geen betrekking op uw problemen in Iran.

De foto van uw vrienden waarmee u naar de huiskerk ging, kan evenmin uw verklaarde problemen

kracht bij zetten. Nergens uit deze foto kan er afgeleid worden dat het hier effectief om uw mede-

huiskerkgangers ging, noch kan eruit afgeleid worden waar, wanneer en binnen welke context deze foto

genomen werd.

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de:

“Schending van artikel IA van het Verdrag van Genève; Schending van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet;

Schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering juncto Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Schending artikel 3 EVRM juncto Schending artikel 48/4,§2, b van de vreemdelingenwet”.

Verzoeker gaat in op de vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag van Genève van

1951. Hij toetst zijn situatie en problemen aan de elementen in deze definitie en herhaalt dat hij vreest

om door het regime in zijn land te worden vervolgd ten gevolge van zijn bekering tot het christendom.

2.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de:

“Schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering juncto Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel”.

Aangaande zijn houding na aankomst in Europa, betoogt verzoeker:

“Verweerster hecht geen geloof aan de vrees voor vervolging omdat hij 4 dagen gewacht heeft om asiel

aan te vragen.

Ter staving hiervan verwijst verweerster naar pagina 10 van het gehoorverslag.

Verweerster maakt zich schuldig aan een selectieve lezing van het gehoorverslag. Op pagina 10 staat

ook de volgende elementen waarmee verweerster geen rekening gehouden heeft:

Dat ik niet eens de kans zou krijgen om even tot mezelf te komen en te bepalen wat ik ging vertellen,

wat me overkomen is. Ik schrok ervan en dacht dus dat het geen gunstige uitkomst hebben.

Verweerster heeft het blijkbaar over het hoofd gezien dat verzoeker de door mij zijn ogen gezien heeft in

de zeer tussen Turkije en Griekenland. De video opname dat ze bijna verdrongen waren is in het bezit

van verweerster.

Verweerster verwacht dan van zo iemand om meteen klaar te zijn om een gehoor af te leggen.

Moest u daar de Iraanse autoriteiten vrezen?

Ja, tuurlijk. Ik vrees de autoriteiten hier ook.

Vertel daar eens meer over.

Ik weet dat de relatie tussen Iran en België goed zijn. Voetbalcoaches en spelers worden heen en weer

gestuurd.

Zoals uw Raad ziet heeft verweerster zich diep schuldig gemaakt aan een selectieve en foutieve lezing

van het gehoorverslag.
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Verzoeker wenst de aandacht van uw Raad ook te vestigen aan het volgende:

Van een verzoeker om internationale bescherming kan immers verwacht worden dat hij spontaan en

eenduidig de redenen die ertoe geleid hebben dat hij zijn land van herkomst diende te verlaten, ten allen

tijde uiteen kan zetten.

Deze PO is een wereldvreemde!

Blijkbaar heeft hij nooit in zijn leven een video opname gezien over de trauma die de asielzoeker in de

zee en onderweg meemaken.

Verweerster heeft zelf niet de moeite gedaan om de video opname die verzoeker aan hem voorgelegd

heeft - verdrinken in de zee - te bekijken en hiermee rekening te houden.”

Met betrekking tot zijn echtscheiding, doet verzoeker gelden:

“Verweerster plaatst zichzelf nu in de schoenen van verzoeker en ze stelt dat ik anders zou gehandeld

hebben om met succes een echtscheiding te bekomen.

Wat een nonsens.

Hoe kan verzoeker informatie verzamelen over de buitenechtelijke relatie als de wet zelf 4 getuigen

vraagt.

Dit is onmogelijk om met 4 getuigen rond te lopen om uw echtgenote op overspel te betrappen.

Moet verzoeker overdag werken of met 4 getuigen naast hem in de stad rondlopen om zijn echtgenote

te betrappen.

Een nonsens van ongeziene graad.

Op basis van deze nonsens trekt verweerster de verklaring van verzoeker over de reden van zijn

bekering in twijfel.”

Betreffende het verwijt dat hij ter staving van de scheiding geen documenten neerlegde, stelt verzoeker:

“Verzoeker meent dat als een documenten voorlegt dan zegt verweerster dat de Iraanse documenten

een relatieve waarde hebben gezien de corruptie in Iran.

Als u geen documenten neerlegt dat neemt ze u kwalijk omdat u geen documenten voorgelegd heeft.”

Aangaande de zenders die hij keek en de satellietantenne die hij bezat, verklaart verzoeker:

“Verzoeker meent dat men niet verplicht is om 10 namen te geven om de onredelijke verweerster te

overtuigen.

Verzoeker wist de naam van de kanaal en de ook dat via frequentie hotbird uitgezonden wordt.

Verweerster stelt dat verzoeker ene keer gezegd heeft dat deze antenne in de tuin stond en de andere

keer op het dak. Ze verwijst ook naar de landeninformatie om te stellen dat dit een belangrijke gegevens

is in Iran.

Verzoeker wenst ook te verwijzen naar de landeninformatie waarin staat dat 70 procent van de

bevolking een over een satelliet antenne beschikken.

De schatting is dat zeventig procent van de Iraanse huishoudens heimelijk beschikking over

satelIiettelevisie heeft.

https://www.totaaltv.nl/nieuws/iran-heeft-schotelantennes-en-satellietontvanqersvernietiqd/

Het is die zin geen belangrijk element zoals verweerster dit beschrijft.

Verzoeker heeft zijn antenne in die tuin die niet zichtbaar was voor buitenwereld. De vraag over de

plaats van deze antenne is aan hem gesteld bij de 2de gehoor direct nadat hij zijn ontevredenheid geuit

heeft over de procedure en het gehoor.”

Dat hij niet wist wat er over het christendom in de koran stond, verklaart verzoeker als volgt:

“Verzoeker meent dat hij geen academici is en dat hij geen vergelijkende studie gemaakt heeft.

Verzoeker heeft bepaalde dingen gelezen en bepaalde dingen vernomen via TV programma’s en aan

de hand daarvan kwam hij tot de conclusie die hij uit een gezet heeft.”

Inzake zijn eerste huiskerkbezoek, geeft verzoeker aan:

“Verweerster verwijst naar de kennis van verzoeker over het Christendom en ze vindt het vreemd dat

Mehdi verzoeker zo snel meegenomen heeft naar een huiskerk. Verzoeker meent dat verweerster de

band tussen hem en Mehdi over het hoofd gezien.

U heeft geen jaren nodig om iemand te overtuigen dat u oprechte interesse heeft in het Christendom

wanneer u een sterke band hebt met deze persoon.”

Voorts gaat verzoeker in op de aan hem verweten uiteenlopende verklaringen omtrent het begin van zijn

interesse in het christendom. In dit kader zet hij uiteen:

“Verzoeker meent dat er geen verschil is tussen zijn verklaringen bij de DVZ en het CGVS.

Bij de DVZ zei hij 5 jaar en bij het CGVS 6 jaar geleden. Het staat ongeveer 6 jaar in het gehoorverslag.
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20.02.2020 is 01.12.1398 en 24.07.2020 is 03.05.1399.

Dit is volgens de Iraanse kalender een jaar meer.

Verweerster heeft zelf geen ogen voor dergelijke vanzelfsprekende dingen in Iran.

Verzoeker meent dat hij duidelijk verteld heeft dat het winter was maar dat de beslissing 4 maanden

hiervoor.

Hieruit blijkt dat verzoeker geen tegenstrijdige verklaringen afgelegd heeft. De verklaringen van

verzoeker wordt niet in zijn totaliteit gelezen.

Zie pagina 6 gehoor 2 waarin het volgende staat:

Misschien is het aan het eind van de zomer of begin herfst 1396.

Wanneer beslist naar de huiskerk te gaan?

Dat heb ik u al verteld. Moet ik het herhalen?

Wat heeft hij al verteld?

Dat hij in aan het einde van de zomer of begin herfst 1 396 naar de kerk ging.

De PO heeft nagelaten om hem te vertellen dat u iets anders vertelde bovenaan en hier onderaan stelt u

winter 1396.

Dit is duidelijk een misverstand in de communicatie.”

Over de vieringen in de tuin, betoogt verzoeker verder:

“Verzoeker meent dat ze zich in een afgelegen plek bevonden waar in de directe omgeving geen huizen

waren.”

Omtrent zijn religieuze activiteiten in België, stelt verzoeker voorts:

“Verzoeker meent dat hij oprecht bezig is met deze Christelijke activiteiten in België.”

Vervolgens voert hij aan:

“Verzoeker vraagt om hem het voordeel van twijfel te verlenen wat betreft zijn vrees voor vervolging.

Verzoeker is in de sociale media bekend als iemand die bekeerd is en hij meent dat bij een eventuele

terugkeer naar Iran hij onthoofd zal worden.

Verweerster is naïef wanneer ze gelooft:

Verzoeker zal geen problemen krijgen met het regime bij zijn terugkeer naar Iran omdat hij geen hoge

profiel heeft.

Het landen informatie waarnaar verweerster verwijst mag in die zin niet dienstig gebruikt worden.

Zal hij geen problemen krijgen bij zijn terugkeer naar Iran?

Jawel,

Deze activiteiten van Iraniërs in diaspora worden al jaren in de gaten gehouden door het regime.

Het verwijderen van de posts helpt verzoeker niet.

Verzoeker is bekeerd tot christendom en bij een eventuele terugkeer lopen ze het risico om vervolgd te

worden.

Zie het Ambtsbericht van de ministerie van de buitenlandse zaken van Nederland van 24/1 2/201 3

waarin het volgende staat:

(…)

In tegenstelling tot het vorige ambtsbericht stelt dit nieuwe ambtsbericht van 24/12/2013 dat

oppositionele Iraniërs in het buitenland nauwlettend in de gaten worden gehouden, mogelijk met

speciale aandacht voor asielzoekers. Internetgedrag in het buitenland kan aanleiding zijn voor

verdenking, waaruit blijkt dat niet alleen internetactiviteiten die uitgevoerd worden in Iran zelf gemonitord

worden. In het vorige ambtsbericht werd slechts opgemerkt dat er aanwijzingen zijn dat vanuit Iraanse

ambassades de diaspora wordt gemonitord. Op basis van het huidige ambtsbericht ben ik van oordeel

dat mijn (internet)activiteiten in het België bij de Iraanse overheid bekend is geworden. Bij eventueel

terugkeer loopt ik het risico vervolgd te worden.

(…)

Zelfs als de Iraanse autoriteiten hun met rust laat (qoud non) hebben nog steeds problemen met hun

familieleden die deze bekering sterk afkeuren en deze daad van bekering als een schande voor de

familie beschouwen. Zie landenrapport pagina 31 waarin het volgende staat:

(…)

Zie op pagina 32 waarin het volgende staat:

(…)

Ten slotte wordt hij bij een eventuele terugkeer als verdacht gezien door de medegelovigen in Iran

waardoor hij uitgesloten wordt van de activiteiten die zijn medegelovigen aan deelnemen. Zie

landenrapport pagina 31 waarin het volgende staat:

(…)”.
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Verzoeker citeert nog uit andere informatie die dateert van 2013 en concludeert:

“Verzoeker meent daarom dat zijn leven in gevaar is in Iran omwille van zijn activiteiten in de sociale

media.

Verweerder heeft nagelaten om op een deftige wijze te motiveren waarom:

Zij geen rekening houdt met de verklaringen van verzoeker

Een dergelijke handelswijze komt neer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dat dit middel gegrond is.”

2.3. Verzoeker beroept zich in een derde middel op de:

“Schending van artikel 3 EVRM juncto schending van artikel 48/4,§2, b van de vreemdelingenwet”.

Hij betoogt:

“Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom verzoeker niet in aanmerking komt

voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, B - grond.

Hierbij wenst verzoeker te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest over de ‘sliding scale’:

(…)

Verzoeker heeft deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk gemaakt door zijn profiel.

Verweerder heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom ze aan verzoeker geen subsidiaire

beschermingsstatus niet toegekend heeft.”

2.4. Verzoeker vraagt op grond van het voorgaande om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen of om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te

sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.5. Verzoeker voegt ter staving van het voorgaande benevens de in het verzoekschrift aangehaalde en

geciteerde informatie geen stukken of documenten bij het verzoekschrift.

2.6. Verzoeker brengt ter terechtzitting in wat hij in het bijgevoegd schrijven omschrijft als

“doopcertificaat” een fotokopie bij van een “extrait du registre des baptêmes”.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing

van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.2. Waar verzoeker stelt dat minstens “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”

geschonden zou zijn, ziet de Raad verder niet in op welke wijze de bestreden beslissing het hem

onmogelijk zou maken om te toetsen of de materiële motivering al dan niet geschonden is, aangezien

verzoeker blijkens een lezing van het verzoekschrift de motieven van de bestreden beslissing kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. De schending van “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering” kan dan ook niet worden aangenomen.

3.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt voorts 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.

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

gemotiveerd:

“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.”

Verzoeker slaagt er niet in om aan de voormelde motieven afbreuk te doen. Ten onrechte tracht hij

immers te laten uitschijnen dat hij ten gevolge van een trauma niet of onvoldoende bij machte zou zijn
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(geweest) om zijn procedure internationale bescherming in te leiden of te doorlopen, om in dit kader de

verschillende gehoren te volbrengen en om zijn asielrelaas daarbij op een gedegen wijze uiteen te

zetten, en dit omdat hem niet de nodige bijkomende steunmaatregelen werden verleend.

Vooreerst dient in dit kader te worden vastgesteld dat verzoeker niet concreet aantoont of hard maakt

dat er bijkomende steunmaatregelen hadden moeten worden genomen. Evenmin preciseert hij waaruit

deze steunmaatregelen dan wel hadden moeten bestaan. Voorts duidt hij niet hoe dit van invloed had

kunnen zijn op de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming of de in de bestreden

beslissing gedane beoordeling.

Verzoeker kan verder bezwaarlijk volstaan met een verwijzing naar de door hem neergelegde video

omtrent zijn overtocht naar Griekenland om aan te tonen dat hij daadwerkelijk getraumatiseerd zou zijn.

Vooreerst kan in dit kader worden opgemerkt dat, gelet op de in het dossier opgenomen afdruk van

deze video, dergelijke video bijzonder eenvoudig in scène gezet kan worden. Daarenboven dient daarbij

te worden aangestipt dat het bijzonder bevreemdend en in het geheel niet aannemelijk is dat één van de

opvarenden, zo er werkelijk acuut gevaar op verdrinking was, zich bezig zou houden met het maken van

een opname in plaats van het veiligstellen van het eigen leven en dat van de overige opvarenden. Hoe

dan ook dient te worden vastgesteld dat, zo de overtocht van verzoeker naar Griekenland al zou zijn

verlopen op de door hem geschetste, bewogen wijze, dit gegeven op zich geenszins kan volstaan om

aan te tonen dat hij ten gevolge hiervan al dan niet ernstig getraumatiseerd zou zijn. Verzoeker brengt

ter staving van dit gegeven verder niet het minste begin van bewijs bij. Hij legt geen medisch attest neer

waaruit het bestaan van enig trauma in zijner hoofde kan worden afgeleid. Bijgevolg toont hij niet aan

getraumatiseerd te zijn; laat staan dat hij zou aantonen dat hij ingevolge hiervan aan

geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om een procedure internationale bescherming in te

leiden of te doorlopen, om in dit kader de verschillende gehoren te volbrengen en om zijn asielrelaas

daarbij op een gedegen wijze uiteen te zetten.

Verzoeker zelf laat daarenboven na om in het kader van het voorgaande ook maar enige verdere

duiding te verstrekken. Hij vergenoegt zich er namelijk toe op algemene wijze te poneren dat hij

getraumatiseerd is en dat verweerder zou hebben nagelaten om hiermee rekening te houden. Hij toont

daarbij niet in concreto aan dat, waar of op welke wijze zijn vermeende trauma van invloed zou zijn

geweest op zijn gezegden; laat staan dat hij zou aantonen dat, waar of hoe zulks van invloed zou zijn

geweest op de beoordeling van zijn verzoek om internationale bescherming en de inhoud van de

bestreden beslissing.

Verzoeker gaf bij de aanvang van zijn procedure, in de vragenlijst “bijzondere procedurele noden” DVZ,

daarenboven zelf eenduidig aan dat er volgens hem geen elementen of omstandigheden waren die het

vertellen van zijn verhaal of zijn deelname aan de procedure internationale bescherming konden

bemoeilijken. Uit de verklaring van de DVZ, de aldaar ingevulde vragenlijst en de notities van het

persoonlijk onderhoud blijkt bovendien dat deze onderhouden op normale wijze zijn geschied en kunnen

geen ernstige problemen worden afgeleid. Nergens formuleerde verzoeker of diens advocaat enig

bezwaar tegen het plaatsvinden van deze respectieve onderhouden. Uit de inhoud van deze stukken

blijkt bovendien dat verzoeker tijdens deze onderhouden in staat was het gesprek te volgen, de gestelde

vragen begreep en hierop doorgaans concrete antwoorden kon formuleren. Uit de stukken van het

dossier kan aldus in het geheel niet worden afgeleid dat verzoeker niet in staat zou zijn geweest om de

kernelementen van zijn verzoek op een dienstige en volwaardige wijze uiteen te zetten.

3.5. 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.

3.6. Verzoeker stelt zijn land te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land omwille van

het gegeven dat hij zich zou hebben bekeerd tot het christendom.
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Dient echter vooreerst te worden vastgesteld dat zowel de ernst als de geloofwaardigheid van

verzoekers voorgehouden problemen en vrees daarbij op fundamentele wijze worden ondergraven door

zijn (verklaringen omtrent zijn) houding na aankomst in België. In dit kader wordt in de bestreden

beslissing met recht gemotiveerd:

“Vooreerst dienen er vraagtekens geplaatst te worden bij uw gedrag na aankomst op Europees

grondgebied. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u bij aankomst op de luchthaven van Charleroi werd

onderschept omdat u met valse documenten reisde (CGVS 1 p. 10). Hoewel u zich op dat moment op

uw bestemming bevond, diende u geen verzoek om internationale bescherming in omdat u wilde

vermijden in een versnelde procedure terecht te komen en hierdoor in een gesloten centrum terecht te

komen (CGVS 1 p. 10). Dat u dit deed omdat u dan niet aan uw dossier kon werken, geen activiteiten

kon doen en de kans niet zou krijgen om te bepalen wat u ging vertellen (CGVS 1 p. 10) doet sterk

afbreuk aan het geloof in uw bekering en vervolgingsfeiten in Iran. Uit uw verklaringen spreekt immers

een markant gebrek aan vertrouwen in uw eigen asielmotieven en de nood om een bekeringstraject in

België aan uw dossier te kunnen toevoegen. Indien u daadwerkelijk zich bekeerde tot het christendom in

Iran en door de Iraanse overheid vervolgd wordt kan er niet begrepen worden waarom u tijd nodig had

om te bepalen wat u ging vertellen of om uw dossier aan te dikken. Van een verzoeker om internationale

bescherming kan immers verwacht worden dat hij spontaan en eenduidig de redenen die ertoe geleid

hebben dat hij zijn land van herkomst diende te verlaten, te allen tijde uiteen kan zetten. Het mag u dan

ook geenszins verbazen dat uw houding niet in overeenstemming te brengen is met of getuigt van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. Uw gedrag waarbij

u uw verzoek laat afhangen van uw persoonlijke voorkeur en uitstelt op basis van wat u hoorde van

anderen (CGVS 1 p. 9, 10), en hierbij de geijkte procedures tracht te ontlopen brengt uw algemene

geloofwaardigheid sterk in het gedrang. Dat u als vreemdeling zonder illegaal verblijf in België aan de

luchthaven door de politie gevat werd en u uw beschermingsnood niet kenbaar maakte terwijl u een

verwijdering van het grondgebied riskeerde schaadt sterk uw geloof in uw terugkeervrees naar Iran.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Op het vermeende trauma in zijner hoofde

werd reeds hoger ingegaan.

Verzoeker kan evenmin volstaan met zijn verwijzing naar zijn algemene en ongefundeerde beweringen

inzake zijn wantrouwen jegens de Belgische autoriteiten om zijn houding te verklaren. Dat hij louter

omdat er in de voetbalwereld coaches en spelers van het ene land naar het andere verhuizen ervan zou

zijn uitgegaan dat België en Iran goede relaties hebben en dat de Belgische autoriteiten daarom niet te

vertrouwen zouden zijn, kan immers bezwaarlijk overtuigen. Uit de voormelde passage uit de notities

van het persoonlijk onderhoud, waaruit verzoeker overigens zelf een stuk citeert, blijkt verder

genoegzaam dat verzoeker weldegelijk zinnens was om een verzoek om internationale bescherming in

te dienen in België docht dat hij er daarbij, hoewel hij op de luchthaven van Charleroi werd

geïnterpelleerd met valse documenten, illegaal in België was en een verwijdering van het grondgebied

riskeerde, bewust en op weldoordachte wijze voor koos om te wachten met het indienen van een

verzoek om internationale bescherming, en dit omdat hij meer tijd wenste om aan zijn dossier te werken,

activiteiten te ontwikkelen en te bepalen wat hij ging vertellen. Dergelijk gedrag getuigt in het geheel niet

van een ernstige en oprechte nood aan internationale bescherming. Redelijkerwijze kan immers worden

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

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

bescherming, onmiddellijk of van wanneer hij daartoe de kans heeft, een verzoek om internationale

bescherming zou indienen. Dat verzoeker doelbewust en weloverwogen naliet dit te doen en dat hij,

ondanks dat hij werd betrapt met valse documenten, illegaal in het land was en een uitwijzing riskeerde

en met het oogmerk op het bepalen van wat hij zou zeggen, het ontwikkelen van de nodige activiteiten

en het versterken van zijn dossier, talmde alvorens zijn huidige verzoek in te dienen, vormt

overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van de Vreemdelingenwet een negatieve indicatie

voor verzoekers algehele geloofwaardigheid.

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

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.
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In dit kader, wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht gemotiveerd:

“Voorts moet erop gewezen worden dat de oorzaak of rechtstreekse aanleiding van uw bekering niet

kan overtuigen. U verklaart voor het eerst gehoord te hebben over het protestantisme toen uw vriend

Mehdi u erover vertelde tijdens uw dienstplicht (CGVS 1 p. 12). Destijds had u geen interesse omdat u

nog moslim was en geen problemen had met de islam (CGVS 1 p. 12). Het moment van de ommekeer

schrijft u toe aan het moment toen u uw vrouw betrapte op overspel en van haar wilde scheiden (CGVS

1 p. 12; CGVS 2 p. 8). In de rechtbank kreeg u namelijk te horen dat u vier getuigen moest verzamelen

om het overspel van uw vrouw te bevestigen (CGVS 1 p. 12). U kon dit echter niet en betaalde bijgevolg

haar volledige bruidsschat, gaf haar het huis en liet ook uw zoon achter bij haar (CGVS 1 p. 12). Het

resultaat van deze zaak schrijft u toe aan de islam (CGVS 1 p. 12). Er dient echter enige nuance

geplaatst te worden bij uw bewering. Zo blijkt uit de beschikbare informatie dat er inderdaad vier

getuigen nodig zijn om iemand te beschuldigen van overspel in Iran daar zulke beschuldigingen zeer

zware gevolgen kunnen hebben en de Iraanse justitie dit soort zaken liever buiten hun rechtbanken

houdt. Er dient hierbij toegevoegd te worden dat u als man ook zonder zulke beschuldigingen eenzijdig

kon beslissen om te scheiden. Tevens was u in de mogelijkheid om door informatie over de

buitenechtelijke relatie te verzamelen, een scheiding te bewerkstelligen waarbij u de financiële rechten

van uw vrouw niet diende in te willigen. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals een verslaving, heeft

een scheiding voor een vrouw als gevolg dat zij over de hele lijn gevolgd wordt. Er dient bijgevolg

getwijfeld te worden aan uw verklaringen m.b.t. de reden van uw scheiding en de uitkomst van de

procedure. In de geest van voorgaande informatie kan uw verklaring dat uw scheiding het kantelpunt

voor uw bekering vormde, dan ook maar moeilijk gevolgd worden. Temeer omdat u als man zich in

een bevoordeelde positie bevindt in het Iraans rechtssysteem.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Hij gaat immers volledig voorbij aan de

informatie zoals opgenomen in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier waaruit blijkt dat

hij zich in het Iraanse rechtssysteem als man in een bevoorrechte positie bevond, dat hij ook zonder de

beschuldiging van overspel kon beslissen te scheiden, dat hij ook nog over andere mogelijkheden

beschikte om een scheiding te bewerkstelligen waarbij hij de financiële eisen en rechten van zijn vrouw

niet (volledig) diende in te willigen en dat slechts in uitzonderlijke gevallen een vrouw over de gehele lijn

wordt gevolgd.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Het is overigens opmerkelijk dat een rechtszaak waarbij u, omdat u gevraagd wordt uw aanklacht te

staven, aan het kortste eind trekt, als resultaat heeft dat u uw geloof in twijfel zou trekken, hoewel u er

enkele jaren voordien nog geen problemen mee had.”

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

concreet en dienstig argument aan. Derhalve blijft deze onverminderd gelden. De Raad treedt

verweerder bij en is van oordeel dat het niet aannemelijk is dat verzoekers scheiding voor hem de

aanleiding zou hebben gevormd om de (staats-)religie die hij reeds decennia lang aanhing plots af te

wijzen.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Overigens slaagt u er niet in om uw verklaringen i.v.m. uw scheiding kracht bij te zetten door middel

van ondersteunende documenten zoals uw scheidingsakte. Nochtans mag er van een verzoeker om

internationale bescherming verwacht worden dat hij alles in het werkt stelt om zijn vluchtverhaal te

staven met ondersteunende documenten.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Dat eventuele

neergelegde documenten toch als onvoldoende bewijskrachtig zouden zijn bestempeld, betreft een

blote, algemene en ongefundeerde bewering en kan geenszins volstaan om te verklaren waarom

verzoeker naliet om ook maar enig begin van bewijs voor te leggen inzake zijn echtscheiding. Indien

verzoeker werkelijk naar de rechtbank zou zijn gestapt en uit de echt gescheiden was en indien deze

scheiding werkelijk een kantelpunt vormde in zijn leven en de aanleiding vormde voor zijn latere

bekeringsproces, mocht van verzoeker weldegelijk worden verwacht dat hij dienaangaande de nodige

documenten zou bijbrengen.

Verzoeker laat de bestreden beslissing bovendien volledig onverlet waar gemotiveerd wordt:

“Immers moet erop gewezen worden dat u uw bekering koppelde aan uw scheiding, dewelke volgens u

reeds in 1391 (2012) uitgesproken werd. Indien deze gebeurtenis inderdaad uw bekering in gang zette,

kan er verwacht worden dat u uw bekering dichter bij dit moment zou situeren, hetgeen u niet doet en

vraagtekens zet bij het moment van uw bekering en de aanleiding daartoe.”

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

volledig onverlet laat, onverminderd overeind.
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Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd als volgt:

“Ook de door u omschreven verdere ontwikkeling van uw bekeringsproces roept vraagtekens op. Zo

verklaart u na uw scheiding steeds vaker te kijken naar tv-zenders uit het buitenland (CGVS 1 p. 12). In

eerste instantie bekeek u via deze satellietzenders programma’s van de AA, maar bij wijze van

tijdverdrijf bekeek u ook programma’s over godsdienst (CGVS 1 p. 12). Er werd veel kritiek geuit over de

islam en er werd verteld over andere godsdiensten (CGVS 1 p. 12). Zo kwam u tot de conclusie dat u de

islam niet zelf gekozen had (CGVS 1 p. 12). Het mag echter verbazen dat wanneer u gevraagd wordt

naar welke buitenlandse tv-zenders u dan juist keek, u niet verder komt dan het opnoemen van één

satellietkanaal (CGVS 1 p. 15). Er mag nochtans van u verwacht worden dat u spontaan zou kunnen

vertellen over deze tv-zenders daar zij een dermate grote impact op u hebben gehad dat u uw religie in

vraag stelde. Dat u dat niet weet, doet dan ook de wenkbrauwen fronsen.”

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

op zijn voormelde verklaringen en gezien deze zenders op hem een grote impact hadden en ertoe

leidden dat hij zijn religie in vraag stelde, mocht weldegelijk van hem worden verwacht dat hij meer dan

één zender kon noemen. Dat hij hiertoe niet bij machte bleek, doet bijgevolg afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn zelfverklaarde bekeringsproces.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Tenslotte moet er nog gewezen worden op de inconsistenties in uw verklaringen m.b.t. uw

satelliettelevisie. Zo blijkt uit de beschikbare informatie dat satellietschotels verboden zijn Iran, daar zij

gezien worden als een manier van het Westen om invloed uit te oefenen. Op het bezit ervan, staan

zware boetes. In de geest van voorgaande mag er dan ook van u verwacht worden dat u zou weten

waar u uw satellietschotel geplaatst hebt. Dat u tijdens uw eerste onderhoud verklaart dat deze in de

tuin stond (CGVS 1 p. 15) en tijdens uw tweede onderhoud verklaart dat deze op het dak stond (CGVS

2 p. 3), doet sterk twijfelen aan uw verklaringen dat u beschikte over een satellietschotel en u er

buitenlandse programma’s mee bekeek. Er kan immers van u verwacht worden dat u hierover

eenduidig bent.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Ook uit de door hem aangehaalde

informatie blijkt immers dat er in Iran zware boetes staan op het bezitten van een schotelantenne of

satellietontvanger en dat de Iraanse autoriteiten zich actief inlaten met het opsporen van dergelijk

materiaal. Aldus kon, zo verzoeker werkelijk een satellietschotel bezat en via deze schotel buitenlandse

zenders ontving en keek, weldegelijk van verzoeker worden verwacht dat hij op eenduidige wijze zou

kunnen aangeven waar hij deze schotel (verborgen) had geplaatst. Dat de meerderheid van de Iraanse

huishoudens volgens een schatting over dergelijke schotel of ontvanger beschikt, doet hieraan

geenszins afbreuk.

Hoe het ogenblik waarop de vraag tijdens het tweede persoonlijk onderhoud werd gesteld een verklaring

zou kunnen bieden voor de voormelde tegenstrijdigheid, kan verder hoegenaamd niet worden ingezien

en wordt door verzoeker niet nader uitgewerkt.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Voorts verklaart u dat de film ‘Christus’ (CGVS 1 p. 12), zeer bepalend was voor u omdat u leerde dat

Jezus niet enkel een boodschapper was maar ook de zoon van God (CGVS 1 p. 12). Hierop

raadpleegde u de Koran en kwam u tot de constatatie dat er geschreven stond dat Jezus niet gekruisigd

werd, en mensen die Jezus als zoon van god beschouwen, als afvallige gezien dienen te worden en de

doodstraf moeten krijgen (CGVS 1 p. 12). Het mag verbazen dat u na uw consultatie van de Koran niet

tot een meer genuanceerde conclusie zou komen. In datzelfde boek wordt er immers met veel eerbied

over Jezus (Isa) gesproken en kan er geen kritiek worden teruggevonden. Meer nog, er wordt naar hem

verwezen als een teken, een zegen, een getuige, een voorbeeld, een boodschapper, een profeet, een

dienaar, het woord van God en de geest van God. Voorts moet erop gewezen worden dat in

tegenstelling tot uw beweringen (CGVS 2, notities persoonlijk onderhoud 14/09/20 p. 6), Jezus wel

degelijk als ¿’Isa ibn Maryam’ (Isa zoon van Maryam (Maria) omschreven wordt in de Koran en dat de

Koran eveneens melding maakt van zijn verrijzenis. De Koran verwijst zelfs naar de leer van Jezus en

de genezingen die hij bewerkstelligde. Sterker nog, wanneer Masis ad-Dajjal (de valse Messias) zal

verschijnen op het einde der tijden en de mensheid voor een van haar grootste beproevingen zal zetten,

is het volgens de Koran Jezus die zal terugkeren naar de aarde om de valse Messias te verslaan en zo

de rust en vrede op aarde herstellen. Gelet op de belangrijke rol die Jezus wordt toegeschreven in de

Koran, valt het moeilijk te begrijpen dat een tv-programma en uw raadplegingen in de Koran u in een

tweestrijd gebracht zou hebben tussen islam en het christendom. Ook uw conclusie dat er in de islam

van u verwacht wordt dat u bloed laat vloeien in de naam van God, en er geen sprake van vergiffenis

wordt geschonken (CGVS 1 p. 14; CGVS 2 p. 6), is opmerkelijk daar vergeving eveneens in de islam

een centrale plaats inneemt en ook in de islam het tonen van berouw en het bevestigen van zijn
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geloof in Allah de doorgaans volstaan om vergeven te worden. Indien u daadwerkelijk een vergelijking of

studie tussen de islam en het christendom gemaakt had (CGVS 1 p. 14; CGVS 2 p. 6), mag er van u

verwacht worden dat u zulke zaken zou weten en ze niet presenteert als een verschil dat u over de

streep heeft getrokken.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Waar hij heden

boudweg tracht te ontkennen dat hij een vergelijking zou hebben gedaan tussen beide religies, dient te

worden vastgesteld dat dit kennelijk in strijd is met zijn eerdere, voormelde gezegden en bijgevolg

afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn voorgehouden bekering.

Dat verzoeker geen academicus is kan ook in het geheel geen verklaring bieden voor de voormelde

vaststellingen. Zoals verweerder met recht repliceert, is een bekering een weloverwogen, weldoordachte

en fundamentele levensbeslissing en kan worden aangenomen dat hieraan toch enige vorm van

(zelf)reflectie en studie aan voorafgaat. Verzoeker gaf blijkens het voorgaande ook duidelijk aan zulke

studie te hebben gedaan, de koran te hebben geraadpleegd en de beide religies te hebben vergeleken.

Aldus was het geenszins onredelijk om van verzoeker te verwachten dat hij op duidelijke, precieze,

spontane en doorleefde wijze toelichting zou kunnen geven bij zijn motivatie om zich te bekeren en bij

zijn overstap van de ene religie naar de andere. Dit geldt nog des te meer nu deze bekering in zijn land

van herkomst kennelijk inging tegen de gangbare en maatschappelijke normen en bijzonder

verstrekkende gevolgen kon hebben.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met reden aangegeven:

“Het is dan ook een raadsel hoe u erin geslaagd zou zijn om Mehdi, de man die u begeleidde tijdens uw

bekeringsproces (CGVS 2 p. 10) en u toeliet tot de huiskerk in Iran (CGVS 1 p. 14), kon overtuigen van

uw interesse in het christendom, hetgeen u nochtans aan hem diende te bewijzen (CGVS 1 p. 14). Aan

de oprechte bekering tot een nieuw geloof gaat niet alleen een moeilijke fase van introspectie en

reflectie maar ook van studie vooraf. Dat u na uw twijfelachtige studie en reeds drie tot vier maanden

nadat u uw interesse had geuit, Mehdi mocht vervoegen in zijn huiskerk zonder dat u zich op ernstige

wijze in uw nieuwe religie heeft kunnen verdiepen of uzelf de tijd heeft gegeven om existentiële twijfels

te overwegen het christendom als uw nieuwe geloof aanvaardde is allerminst ernstig en getuigt derhalve

geenszins van een oprechte diepgaande bekering.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Hij kan te dezen immers bezwaarlijk

volstaan met zijn verwijzing naar de beweerde sterke band tussen hem en Mehdi. Uit zijn voorgaande

verklaringen blijkt namelijk duidelijk dat hij zijn interesse in het christendom ten overstaan van deze

persoon weldegelijk diende te bewijzen alvorens hij zou worden toegelaten tot de huiskerk. Dat hij zulks

dermate snel, in weerwil van zijn voormelde, duidelijk twijfelachtige vergelijking en studie en nog voordat

hij zichzelf klaarblijkelijk de tijd had gegeven om een behoorlijke afweging te maken, kon doen, is, te

meer gelet op de mogelijke, verstrekkende gevolgen voor de (overige leden van de) huiskerk in kwestie

niet geloofwaardig.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“De vaststelling dat er tal van inconsistenties te vinden zijn in uw verklaringen, draagt evenmin bij tot het

geloof in uw bekering en in beleving van uw nieuwe religie in Iran. Zo is het merkwaardig dat u bij uw

eerste interview, op 20 februari 2020 (Iraanse kalender: 1 Esfand 1398), verklaart dat u ongeveer vijf

jaar geleden bekeerde (Vragenlijst CGVS, vraag 5; Vragenlijst DVZ, vraag 9). Tijdens uw eerste

onderhoud op 24 juli 2020 spreekt u dan weer over zes jaar (CGVS 1 p. 14) alvorens te zeggen dat u

drie jaar geleden aan Mehdi aangaf dat u het christendom beter wilde leren kennen (CGVS 1 p. 14).

Tijdens uw tweede onderhoud, spreekt u dan weer over het einde van de zomer of begin van de herfst

van 1396 (2017), alvorens in de winter van datzelfde jaar voor het eerst naar de huiskerk te gaan en het

christendom te accepteren (CGVS 2 p. 6). Dat u niet eenduidig kan vertellen wanneer u juist de stap tot

bekering zette, doet sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. Van een verzoeker om

internationale bescherming mag immers verwacht worden dat hij spontaan en op eenduidige wijze zijn

problemen en de elementen die hieraan voorafgingen, kan uiteenzetten.”

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde vaststellingen geen dienstige argumenten aan. Dat

zich een misverstand zou hebben voorgedaan in de communicatie, kan immers in het geheel niet

overtuigen. Verzoekers voormelde verklaringen zijn namelijk duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en

met elkaar in strijd. Dat verzoeker bij de DVZ aangaf dat hij zich bekeerde ongeveer vijf jaar gelden

(hetzij begin 2015), bij het CGVS tijdens zijn eerste onderhoud aangaf dat hij zich bekeerde ongeveer

zes jaar geleden (hetzij medio 2014) en bij het CGVS later aangaf dat hij ongeveer drie jaar geleden

(hetzij medio 2017) zijn interesse in het christendom kenbaar zou hebben gemaakt ten overstaan van

Mehdi, alvorens hij later dat jaar en tijdens de winter naar de huiskerk zou zijn gegaan en het

christendom zou hebben geaccepteerd, betreffen weldegelijk en duidelijk uiteenlopende verklaringen.
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Dat hij niet bij machte bleek om het ogenblik in de tijd te situeren waarop hij zichzelf als bekeerd

beschouwde, laat niet toe aan zijn beweerde bekering nog enig geloof te hechten.

Daarenboven legt verzoeker in dit kader in het verzoekschrift andermaal verklaringen af die met zijn

eerdere gezegden klaarblijkelijk in strijd zijn. Hoewel hij eerder, zoals blijkt uit de terecht aangehaalde

verklaringen in de bestreden beslissing, duidelijk aangaf dat hij aan het einde van de zomer of begin van

de herfst zijn interesse ten overstaan van Mehdi kenbaar maakte en dat hij enkele maanden later, in de

winter, voor het eerst naar de huiskerk ging, beweert hij heden immers dat hij reeds aan het einde van

de zomer of begin van de herfst naar de huiskerk ging.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing tevens terecht gesteld:

“In de geest van voorgaande inconsistenties dient er dan ook opgemerkt te worden dat uw verklaringen

aangaande uw laatste bezoek uw huiskerk, in Ordibehesht van 1397 (april 2018) (CGVS 1 p. 11; CGVS

2 p. 6; Vragenlijst CGVS, vraag 5), niet overeenkomen met de door u verklaarde tijdlijn inzake

uw huiskerkgang. Zo verklaart u in de winter van 1396 voor het eerst naar de huiskerk geweest te zijn

(CGVS 1 p. 15; CGVS 2 p. 6) en verklaart dat u in die periode een keer per maand naar de huiskerk

ging, in totaal acht tot negen keer (CGVS 2 p. 7). Indien uw these gevolgd wordt, zou u voor het eerst

naar de kerk geweest moeten zijn in de zomer, daar acht tot negen maanden voor Ordibehesht, uw

laatste bezoek, de zomer in het land is. Dat u zichzelf tegenspreekt binnen uw eigen voorgestelde

tijdlijn, komt uw geloofwaardigheid wederom niet ten goede.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zoals reeds hoger bleek, gaf hij bij

het CGVS duidelijk aan dat hij voor het eerst naar de huiskerk zou zijn gegaan in de winter. Dit strookt

niet met zijn overige verklaringen, omtrent de frequentie en periode van zijn bezoeken en zijn laatste

bezoek aan de huiskerk.

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

“Voorgaande vaststelling wordt verder versterkt door uw verklaringen i.v.m. uw ontmoeting met Mehdi.

U verklaart dat u hem na tien jaar tegenkwam toen jullie na uw vader zijn pensioen naar Isfahan

verhuisden (CGVS 1 p. 13). Nochtans verklaart u bij de DVZ dat hij tot op heden in Aligudarz woont

(Vragenlijst DVZ, vraag 13A), een stad op drie uur rijden van Isfahan. Ook binnen uw eigen historiek

m.b.t. uw verblijfplaatsen in Iran, maakt u geen gewag van een adres in Isfahan (Vragenlijst DVZ, vraag

10). Voorgaande doet dan ook sterk twijfelen aan uw bewering dat u Mehdi opnieuw tegenkwam in

Isfahan en zet vraagtekens bij uw verklaringen m.b.t. de start van uw bezoeken aan de huiskerk.”

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd gelden.

Verzoeker voert verder niet één concreet en dienstig argument aan ter weerlegging van de veelheid aan

volgende, terechte, in de bestreden beslissing opgenomen motieven:

“Ook uw verklaringen m.b.t. uw activiteiten bij de huiskerk kunnen niet overtuigen. Zo mag uw bewering

dat uw huiskerk vieringen plaatsvonden in een tuin in Mardasht verbazen (CGVS 1 p. 11, 12; CGVS 2 p.

6). Gelet op het gegeven dat het hier over een bijeenkomst van een illegale geloofsgemeenschap gaat,

kan er enige voorzichtigheid verwacht worden. Dat u verklaart dat u samen vier anderen in een tuin uw

christelijk geloof beleefde, doet de wenkbrauwen fronsen. Men mag van een kleine illegale

geloofsgemeenschap immers verwachten dat zij er alles aan doen om hun activiteiten onder de radar te

houden. Dat uw huiskerk wekelijks (CGVS 1 p. 15) een bijeenkomst in een tuin zou organiseren, in

plaats van dit bijvoorbeeld in een huis te doen is dan ook uiterst bevreemdend. Temeer omdat u zelf

goed op de hoogte was van de reactie van de Iraanse autoriteiten wanneer iemand de opgelegde regels

niet opvolgen. Dat niemand er iets van kon zeggen (CGVS 2 p. 7) doet geen afbreuk aan deze vreemde

keuze daar het geweten is dat vooraleer de Iraanse autoriteiten actie ondernemen tegen een

huiskerk en haar leden, zij eerst een tijd lang de activiteiten van die huiskerk monitoren en informatie

verzamelen over haar leden. Dat jullie dan jullie geloof in een tuin zouden beleven, kan weinig

overtuigen. Immers dient er op gewezen te worden dat het opmerkelijk is dat hoewel u in uw eerste

onderhoud sprak over een bijeenkomst in de buitenlucht (CGVS 1 p. 16), u tijdens uw tweede

onderhoud spreekt over een materiaalhuisje in de tuin (CGVS 2 p. 6, 7). De door u verklaarde

onvoorzichtigheid gaat echter verder. Zo is het zeer merkwaardig dat, hoewel u verklaart tot op vandaag

nog altijd een gebrek aan kennis te hebben (CGVS 1 p. 16), u het risico neemt om deel te nemen aan

deze huiskerkvieringen. Men zou immers verwachten dat u zich eerst verder in het Christendom

verdiept en uw overtuiging aanscherpt alvorens de stap te zetten om vervolging te riskeren door het pas

ontdekte geloof in groep te beleven. Dat u deel zou hebben uitgemaakt van een kleine

illegale geloofsgemeenschap zonder te denken dat er iets kon gebeuren en uit nieuwsgierigheid

deelnam (CGVS 2 p. 11), is veelzeggend. Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden over het gegeven

dat de leden u, iemand die meer dan 400 kilometer verder woont, zouden toelaten binnen de
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geloofsgemeenschap (CGVS 1 p. 16). Dat u er enkele maanden op moest wachten, doet geen afbreuk

aan voorgaande bevreemdende vaststelling. Dat u dan ook nog eens verklaart nooit gesproken te

hebben over een plan ingeval er problemen zouden zijn (CGVS 2 p. 11), doet eens te meer twijfelen aan

het geloof dat u daadwerkelijk deelnam aan vieringen binnen een huiskerk gebeuren. Uit de beschikbare

informatie blijkt immers dat deze illegale geloofsgemeenschappen uiterst voorzichtig handelen tijdens

hun vieringen, anticiperen op mogelijke infiltratie en ook goed afspreken wat er dient te gebeuren bij

een mogelijke inval. Dat u dan niet gesproken zou hebben over zulke maatregelen en ook nog eens

verklaart dat jullie elkaar op straat ontmoetten alvorens samen naar de huiskerk te trekken (CGVS 2 p.

8), tart alle verbeelding. Gelet op het geheel van voorgaande onwaarschijnlijkheden in uw verklaringen,

dienen er ernstige vraagtekens bij uw verklaarde huiskerkgang geplaatst te worden, hetgeen uw

geloofwaardigheid en uw verzoek om internationale bescherming geen goed doen.”

Voor de vastgestelde incoherentie in zijn verklaringen omtrent de precieze plaats, de buitenlucht dan

wel een materiaalhuisje, waar de bijeenkomsten plaatsvonden, biedt hij immers geen verklaring.

Eveneens biedt verzoeker niet de minste uitleg ter verklaring van het gegeven dat hij, hoewel hij

verklaarde een gebrek aan kennis te hebben, toch de stap nam om, dit zonder verdere verdieping en

aanscherping van zijn overtuiging, de stap te zetten om vervolging te riskeren door zijn net ontdekte

geloof in groep te gaan belijden.

Daarenboven laat hij in dit kader de terechte vaststelling onverlet dat het nog minder geloofwaardig is

dat hij daarbij niet zou hebben nagedacht bij het feit dat er iets kon gebeuren en louter uit

nieuwsgierigheid deelnam.

Met de eenvoudige bewering dat de tuin in kwestie zich in een afgelegen plek bevond, kan verzoeker

verder hoegenaamd niet volstaan om een verklaring te bieden voor het kennelijk risicovolle, door hem

en zijn kerkgenoten gebezigde gedrag. Ook in dit geval kon immers worden verwacht dat zij ervoor

zouden hebben gekozen om hun bijeenkomsten op een meer verdoken plek te houden, dat zij daarbij

niet reeds openlijk op straat zouden hebben afgesproken alvorens zich samen naar deze tuin te

begeven en dat zij omzichtiger zouden zijn omgesprongen met het toelaten van nieuwe leden.

Ook de terechte vaststelling dat het ongeloofwaardig is dat er nooit zou zijn gesproken over een plan in

het geval waarin er zich problemen zouden voordoen, laat verzoeker ongemoeid.

Derhalve blijven de voormelde motieven onverminderd overeind.

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

“Bovendien kunnen uw verklaringen met betrekking tot de inval op uw huiskerk en uw daaropvolgende

vlucht ook op zicht niet overtuigen. Zo mag het verbazen dat voorafgaand de inval, de ordediensten met

een sirene hun komst zouden aankondigen (CGVS 2 p. 7). Men kan van hen immers verwachten dat zij

u en uw medehuiskerkgangers geenszins de kans willen bieden om de benen te nemen. Temeer omdat,

zoals reeds aangereikt, de Iraanse autoriteiten vooraleer zij actie ondernemen tegen een huiskerk en

haar leden, zij eerst een tijd lang de activiteiten van die huiskerk monitoren en informatie verzamelen

over haar leden. Het moet tevens aangestipt worden dat u ook in uw verklaringen over de inval

inconsistent bent. Zo verklaart u tijdens uw eerste onderhoud dat uw goede vriend Mehdi en

Mohammed werden gearresteerd, hetgeen u te weten kwam terwijl u diezelfde dag onderweg was

richting Qom (CGVS 1 p. 11). Tijdens uw tweede onderhoud verklaart u dan weer dat zij niet

op dezelfde dag gearresteerd werden (CGVS 2 p. 7). Wanneer dat dan wel was, zegt u niet te weten

(CGVS 2 p. 7), hetgeen opmerkelijk is. Dat u er ook hier weer niet in slaagt om eenduidige verklaringen

af te leggen, en er niet in slaagt enig bewijs van de executie van uw twee vrienden kan produceren

(CGVS 2 p. 14), doet eens te meer afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Voorts is het merkwaardig dat u

verklaart gevlucht te zijn naar een vriend van u in Qom waarvan u niet eens de familienaam kent (CGVS

1 p. 11). Dat u via hem ging werken in de bouw (CGVS 1 p. 11) en dus zichzelf nog steeds in het

openbaar begaf, doet danig afbreuk aan uw nood om uit het vizier van de Iraanse autoriteiten te blijven.

Dat u zich dan vervolgens ook nog eens dichterbij Tehran verplaatste en ging werken in een carwash

(CGVS 1 p. 11), gaat voorbij aan elk waarschijnlijk gedrag voor iemand in uw situatie. Tenslotte valt het

niet te begrijpen dat u niet zou weten of er beschuldigingen boven uw hoofd hangen (CGVS 2 p. 15).

Dat u ook nog eens nalaat te vragen wat de autoriteiten bij uw ouders kwamen doen (CGVS 2 p. 15),

tart alle verbeelding. Gelet de onwaarschijnlijkheden in bovengenoemde verklaringen, kan uw these

dat u op de vlucht bent moeten slaan ten gevolge van een inval in uw huiskerk niet overtuigen en brengt

u eens te meer het geloof in uw verklaringen schade toe.”

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd overeind.

Hetgeen voorafgaat volstaat om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan (de

ernst en de oprechtheid van) verzoekers beweerde bekering tot het christendom in Iran, aan de
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concrete, hieruit voortgesproten problemen en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoeker

aangehaalde, vrees voor vervolging.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, wordt in de bestreden beslissing eveneens terecht gesteld:

“Dat aan uw geloofsactiviteiten in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt eveneens een negatieve

indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette) religieuze engagement na

aankomst in Europa. Voorgaande kan bovendien ook niet overtuigen. Zo is het opmerkelijk dat u

ondanks uw aanwezigheid in Europa, sinds eind juli 2019, verklaart nog altijd een gebrek aan kennis

over het christendom te hebben (CGVS 1 p. 16). Dat u in het licht van voorgaande, dan verklaart nog

niet naar de Bijbelstudie geweest te zijn (CGVS 2 p. 13), valt niet te verklaren. Dat uw Bijbel naast uw

bed ligt en dat u lezen niet zo leuk vindt (CGVS 2 p. 10), nog minder. Uw nieuwe religie zou namelijk uw

leven moeten beheersen, daar u omwille van uw bekering uw land diende te ontvluchten en beroep

diende te doen op de bescherming van een derde land. Uw gebrek aan toewijding jegens uw nieuwe

religie wordt overigens duidelijk wanneer er gepeild wordt naar uw kennis. Zo verklaart u, hoewel

u ongeveer heel de Bijbel gelezen zou hebben (CGVS 2 p. 10), dat het oude en nieuwe testament niet

verschillen van elkaar, maar elkaar finaliseren (CGVS 2 p. 13). Voorts kan u geen voorbeeld geven van

een tekst die u geraakt heeft (CGVS 2 p. 13). Wel verklaart u de parabel van de verloren zoon, een van

de bekendste parabels, te kennen (CGVS 2 p. 13), maar wanneer u details gevraagd worden moet u

toegeven het verhaal niet open gedaan te hebben (CGVS 2 p. 14). Dat u dan gelet op uw gebrek aan

deugdelijke kennis, hetgeen u zelf ook aangeeft (CGVS 1 p. 16), toch gedoopt wilde worden (CGVS 1 p.

14) valt niet te begrijpen. Men zou immers van u kunnen verwachten dat vooraleer u het heilige

sacrament dat het doopsel is, tot u neemt, zich zou verdiepen in uw nieuwe religie. Voorts kan men

verwachten dat aan een overtuigde bekering niet alleen zekere mate van reflectie maar ook van

diepgaande studie vooraf gaat. Dat u dit niet deed, en niet eens op de hoogte bent van de

voorwaarden om gedoopt te mogen worden in uw kerk (CGVS 2 p. 13), wijst erop dat uw deelname aan

het christelijke leven in België niet uit een daadwerkelijke diepgaande geloofsovertuiging voortvloeit. Dat

u ter staving van uw activiteiten in België een brief van uw kerk neerlegt, verandert voorgaande

vaststelling niet. De brief kan getuigen van uw aanwezigheid doorheen kerkvieringen maar mist

bewijskracht inzake uw beweegredenen om aanwezig te zijn. Het geheel van bovenstaande

vaststellingen doen besluiten dat er aan uw voorgehouden oprechte bekering tot het christendom geen

geloof kan worden gehecht. Uw deelname aan het christelijke leven in België en uw opgedane kennis

van het christendom kunnen de conclusie dat uw beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in

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

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven niet weerleggen.

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

christen zal manifesteren. Evenmin kan er gezien het duidelijk onoprechte karakter van uw bekering

aangenomen worden dat u als bekeerling gezien zal worden door uw omgeving of de Iraanse overheid

louter omwille van uw deelname aan kerkvieringen in België.

(…)

Volledigheidshalve moet er nog verwezen worden naar de beschikbare 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. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden

– u heeft dit echter, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –,

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

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Door eenvoudigweg, boudweg en op

algemene en ongefundeerde wijze te poneren dat hij de mening is toegedaan dat hij weldegelijk oprecht

bezig is met zijn christelijke activiteiten in België, doet verzoeker immers in het geheel geen afbreuk aan

deze motieven. De vaststellingen omtrent het kennelijk onoprechte en opportunistische karakter van zijn

religieuze activiteiten en bekering laat verzoeker aldus volledig ongemoeid. Bijgevolg blijven deze

onverminderd gelden. De Raad treedt verweerder hierin bij en is van oordeel dat, gezien verzoeker

blijkens het voorgaande kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent zijn beweerde

bekering en de hieruit voortgesproten problemen en gelet op zijn voormelde, in dit kader afgelegde

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

oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter

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

activiteiten in België 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. Met betrekking tot de ter terechtzitting bijgebrachte kopie van een “Extrait du registre des

baptêmes” wijst de Raad er vooreerst op dat aan fotokopieën geen enkele bewijswaarde kan worden

toegekend daar deze gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren zijn, wat wordt bekrachtigd in de



RvV X - Pagina 19

vaststelling dat dit document op de daarvoor voorziene plaatsen niet is ingevuld wat betreft de locatie

waar het doopsel heeft plaatsgehad en door wie dit doopsel werd voltrokken. Tot slot bemerkt de Raad

dat, daargelaten de authenticiteit die aan dit document kan worden verleend, dergelijk stuk niet meer

behelst dan de formele toetreding tot een bepaalde geloofsgemeenschap, doch dit op zich geen afbreuk

doet aan het opportunistisch bevonden karakter van de gevoerde religieuze activiteiten.

Waar verzoeker in het verzoekschrift beweert dat hij op sociale media bekend zou staan als iemand die

bekeerd is, dat het verwijderen van de betreffende berichten niet zou helpen en dat zijn leven in Iran in

gevaar is omwille van zijn activiteiten op de sociale media, dient verder te worden vastgesteld dat

verzoeker van deze voorgehouden activiteiten niet het minste begin van bewijs aanreikt. Bovendien

toont verzoeker, te meer nu gelet op het kennelijk onoprechte en opportunistische karakter van deze

activiteiten mag worden verwacht dat hij eventuele geposte berichten verwijdert, in het geheel niet in

concreto aan dat de autoriteiten en/of zijn familie in zijn land van herkomst hiervan op de hoogte zouden

zijn of dreigen te komen. Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat, zo zij hiervan al op de hoogte

zouden zijn of dreigen te komen, quod non, deze activiteiten gelet op de hoger gedane vaststellingen

hoe dan ook een dermate apert onoprecht en opportunistisch karakter vertonen dat aangenomen kan

worden dat dit onoprechte en opportunistische karakter voor eenieder, en dus ook voor zijn autoriteiten

en zijn familie, duidelijk is.

Voor het overige blijkt uit het geheel van de voorliggende landeninformatie 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 mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in zijner

hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan immers geen geloof worden gehecht

aan de bewering dat hij zou zijn bekeerd tot het christendom, hij reikt niet één concreet en objectief

gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten en/of zijn familie weet zouden

hebben van zijn activiteiten in België en/of op sociale media en hij maakt, gelet op het aperte

opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat hij daardoor in

concreto in de negatieve aandacht van zijn autoriteiten en/of zijn familie zou staan.

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

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

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

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

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

personen die er als dusdanig worden gepercipieerd voor het overige niet dienstig. Deze informatie is

van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke algemene

informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto

aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

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. Deze redenen worden, gezien deze door verzoeker niet worden weerlegd of

betwist, door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“U heeft bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de door u neergelegde documenten. De

kopie van uw identiteitskaart vormt louter een bewijs van nationaliteit en identiteit, hetgeen niet ter

discussie staat. Er dient bijkomend aangestipt worden dat u een identiteitskaart neerlegt die sinds

12/06/1392 (3/9/2013) vervallen is (Vragenlijst DVZ, vraag 23), vijf jaar voor uw vertrek uit Iran.

Het attest van uw Belgische kerk werd reeds bovenaan besproken.

De zeven foto’s ter staving van uw christelijke activiteiten in België kunnen niet overtuigen. Het betreft

twee foto’s van een voorganger dewelke door eender wie genomen kon worden en dan ook geenszins

een indicatie van uw aanwezigheid op een kerkelijke dienst geeft. De overige vijf foto’s, tonen uw

aanwezigheid, in verschillende poses, in een eetzaal. Nergens uit deze foto’s blijkt dat u daadwerkelijk

aanwezig was tijdens een kerkdienst in België. Deze documenten kunnen dan ook geen afbreuk doen
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aan de vaststelling dat de toenadering die u in België tot het christendom zoekt opportunistisch van aard

is.

De identiteitsdocumenten van uw verloofde hebben betrekking op haar individuele identiteit en

nationaliteit, en hebben verder geen betrekking op uw problemen in Iran.

De foto van uw vrienden waarmee u naar de huiskerk ging, kan evenmin uw verklaarde problemen

kracht bij zetten. Nergens uit deze foto kan er afgeleid worden dat het hier effectief om uw mede-

huiskerkgangers ging, noch kan eruit afgeleid worden waar, wanneer en binnen welke context deze foto

genomen werd.”

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.

3.7. De bewering als zou er in de bestreden beslissing niet worden gemotiveerd waarom de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet wordt geweigerd, mist

verder kennelijk feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-

generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus in de voormelde zin. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopen met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat

de beslissing omtrent het voorgaande niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

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

elementen dan de aangevoerde 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.

3.8. Verzoeker toont voor het overige niet aan op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel in casu en

door de bestreden beslissing zou zijn geschonden. Bijgevolg wordt de schending van dit beginsel ook

niet op dienstige wijze aangevoerd.

3.9. 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.

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 twintig 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


