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nr. 260 904 van 20 september 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN

Henri Jasparlaan 109

1060 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

3 december 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 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 advocaat O. TODTS, die loco advocaat F. GELEYN verschijnt voor de

verzoekende partij, 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

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraanse nationaliteit en bent u afkomstig uit Kermanshah. U werd

geboren als moslim. Uw vader is een Lakh en uw moeder een Koerdische. U groeide op in een gezin

dat niet strikt religieus was. Uw moeder bad wel en nam deel aan de ramadan. Uw vader en uw broers

deden dit niet, al weet u niet zeker of ze dit gedaan hebben toen u jonger was. Uw zussen namen enkel

tijdens hun periode op de middelbare school deel aan de ramadan. Binnen uw gezin waren er soms

discussies over het nuttigen van alcohol. Uw vader was hier tegen, uw broers vonden dit echter kunnen.

Er werd ook gepraat over het meedoen aan de ramadan. Binnen het gezin waren hier weinig

voorstanders voor. U had op jonge leeftijd al vragen over de islam. Zo vroeg u tijdens uw periode van de

middelbare school aan uw leerkrachten waarom de god binnen de islam altijd met geweld en oorlog zijn
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godsdienst wil verkondigen. U bad op school maar eens thuis deed u dit niet meer. U verrichtte thuis tot

uw 17 à 18 jaar wel dua’s om hulp te vragen aan god. U vastte een tweetal keer toen u op de

middelbare school zat maar stopte hier dan later mee omdat u niet heel strikt religieus was en omdat u

getuige was van enkele incidenten op de universiteit waardoor u een negatieve indruk van de islam

kreeg. Zo werd een vriend van u geschopt omdat hij tijdens de ramadan een fruitsap dronk en werd uw

zus aangehouden omdat ze geen degelijke hijab droeg. U studeerde sinds 1387 (2008 à 2009)

boekhouden aan de universiteit. Tijdens het laatste jaar van uw studies raakte u depressief. U sloot zich

vervolgens meer en meer af van de buitenwereld. U bleef 2 à 3 jaar depressief. U studeerde af in 1391

(2012 à 2013). Ondertussen had uw broer, B. (…), zich tot het protestantisme bekeerd in 1391/1392

(2012 à 2014). Hij had deze religie leren kennen via een oude studiegenoot van hem, Youssef. B. (…)

ging vervolgens naar een huiskerk in Roudehen, Teheran. Zeven maanden na zijn bekering vertelde B.

(…) aan u dat hij zich bekeerd had. U vond geen werk in Kermanshah en was nog steeds depressief. U

trok daarom vervolgens in Mordad 1393 (augustus 2014) naar uw broer, B. (…), in Teheran om daar

werk te vinden. Tijdens uw verblijf in Teheran vertelde uw broer u over het christendom en over het

verschil met de islam. B. (…) nam u vervolgens ook in september/oktober 2014 mee naar de huiskerk.

De eerste keer ging u gewoon mee omdat uw broer u dit vroeg maar na twee of drie diensten in de

huiskerk begon u meer interesse te tonen. U bleef ondertussen ook thuis met uw broer de bijbel en het

verschil met de koran bestuderen. Na vier à vijf maanden gesprekken te hebben gehad met B. (…)

geloofde u totaal niet meer in de islam. Op 17.11.1393 (06.02.2015) bekeerde u zich volledig tot het

protestantisme. Sinds die dag ging u wekelijks naar de huiskerk. Begin december 2015 belde de priester

van de huiskerk, Kayven, naar B. (…) en zei dat zijn vrouw, die tevens lid was van de huiskerk,

gearresteerd was. U en uw broer besloten vervolgens om naar jullie nonkel in Kermanshah te vluchten.

Daar verbleven jullie tien dagen. Tijdens jullie verblijf daar belde uw nonkel naar uw zus S. (…). Zij zei

dat er agenten naar u en B. (…) kwamen zoeken en dat ze tevens de computer in beslag genomen

hadden. Twee à vier dagen later verliet u samen met uw broer het land, i.e. in december 2015. U reisde

vervolgens via Turkije naar Bulgarije waar u een verzoek om internationale bescherming indiende. U

vertrok echter voordat u een antwoord kreeg omdat u vreesde door Bulgarije teruggestuurd te worden

naar Iran. U reisde vervolgens naar Duitsland waar u een verzoek om internationale bescherming

indiende. U werd echter teruggestuurd naar Bulgarije waar u opnieuw een verzoek om internationale

bescherming indiende. U werd echter voor 15 maanden opgesloten omdat u het tweede verzoek

indiende. Nadat u vrijkwam reisde u via Turkije naar Griekenland waar u twee maanden verbleef.

Nadien reisde u naar Noorwegen om zo naar Spanje te reizen waar u 40 dagen verbleef. Vervolgens

reisde u naar Frankrijk waar u één maand verbleef. U kwam in België aan op 04.12.2018. Op

19.12.2018 diende u een verzoek om internationale bescherming in. In België bent u lid van de kerk van

Mortsel. U ging wekelijks naar de kerk, tot dit niet meer mogelijk was door de coronacrisis. U gaat wel

nog, samen met een tiental andere personen, naar bijeenkomsten die georganiseerd worden bij een

koppel thuis. Op 03.03.2019 werd u gedoopt in de kerk van Mortsel. U bent op facebook actief onder de

naam M.R. (…), dit is een openbaar profiel waarop u sinds april 2019 regelmatig christelijke

boodschappen plaatst. In augustus 2020 vroeg u op een Iraanse website hulp om meubels van een

vriendin in elkaar te steken. Toen u dit vroeg, kreeg u van bepaalde personen uit die groep

doodsbedreigingen omdat u Koerd en Christen bent. U vreest bij terugkeer gevangen en gemarteld te

worden. U vreest tevens voor uw leven.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten voor: uw

originele shenasnameh (geboorteboekje), een kopie van uw melikaart (nationale kaart), een kopie van

een valse Franse identiteitskaart die u gebruikte tijdens uw reis naar België, een kopie van een vals

Frans paspoort die u gebruikte tijdens uw reis naar België, een reservatie van uw vlucht van Kreta naar

Oslo van september 2018, een klacht bij de Spaanse politie voor het verlies van uw documenten, een

getuigschrift van uw doopsel in België, een doktersvoorschrift waarin gevraagd wordt om persoonlijk

onderhoud te laten plaatsvinden in de namiddag, verschillende getuigenissen van K.B. (…) en M.I. (…)

over uw bekering en over uw religieuze activiteiten in België, een kopie van de identiteitskaarten van

K.B. (…) en M.I. (…, een getuigenis van A.G.-N. (…) over uw bekering en over uw religieuze activiteiten

in België, een kopie van de identiteitskaart van A.G.-N. (…), verschillende foto’s van uw deelname aan

de christelijke vieringen in België, verschillende outprints van de pogingen om in te loggen op uw

facebookaccounts en een USBstick met de volgende inhoud: twee foto’s van u met andere personen

waaruit uw religieuze activiteiten in België blijken en twee video’s van uw doopsel.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt.
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U gaf voor de DVZ aan dat u liefst had dat uw persoonlijk onderhoud in de namiddag doorging omdat u

stress had en omdat u een bepaald tekort in uw bloed had. U diende hier ook een doktersvoorschrift

voor in. Deze vraag werd gerespecteerd en u werd tweemaal in de namiddag gehoord. Bovendien gaf u

bij de start van uw eerste persoonlijk onderhoud aan dat u zich beter voelde (Notities persoonlijk

onderhoud d.d. 14.07.2020 (CGVS 1), p. 2). Verder bleek u in staat om uw relaas uiteen te zetten

tijdens uw twee persoonlijk onderhouden. Tijdens deze onderhouden gaf u geen blijk van mogelijke

problemen om ze te voltooien.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

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

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

kan worden toegekend.

Er dient vastgesteld te worden dat u niet kon overtuigen in Iran bekeerd te zijn tot het christendom en dit

omwille van onderstaande redenen. Vooreerst zijn uw verklaringen aangaande uw leven voor uw

bekering bezwaarlijk overtuigend of coherent te noemen. U verklaarde enerzijds tot uw 18de gelovig te

zijn. U sprak met god, verrichtte dua’s (een smeekbede gericht aan Allah, een vorm van aanbidding. Het

laat zien dat de moslim zich overgeeft aan Allah met al zijn behoeften en vragen) en u vastte in de

overtuiging dat u zo naar het paradijs kon gaan (CGVS 1, p. 10-11). Het is dan ook opmerkelijk vast te

stellen dat u anderzijds verklaarde dat u niet iemand was die religieus was (CGVS 1, p. 11). Uw niet

gestaafde bewering bij confrontatie hiermee dat mensen in de islam a-religieus worden genoemd als ze

minder gelovig zijn weet, gelet op uw verklaringen afgelegd tijdens uw eerste onderhoud aangaande de

beleving van uw geloof zoals hierboven geschetst, niet te overtuigen (Notities persoonlijk onderhoud

d.d. 07.10.2020 (CGVS 2), p. 9). Gevraagd uw leven voor uw bekering te beschrijven, stelde u dat u een

beetje depressief was. Het is evenwel opmerkelijk dat u hierbij niet de minste duiding kon geven over

hoe dat kwam (CGVS 1, p. 10).

Ook het al dan niet religieuze karakter/profiel van uw familie laat de nodige vragen rijzen. Zo dient

vooreerst gewezen te worden op enkele tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen. U stelt u

tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud dat uw broers nooit gevast hebben (CGVS 1, p. 12) terwijl u

tijdens uw tweede onderhoud denkt dat ze dit wel gedaan hebben toen u nog jong was (CGVS 2, p. 9).

Hiermee geconfronteerd stelt u dat u een vaag beeld hebt van uw jonge jaren en dat dit een vermoeden

is van u. Dit verklaart echter niet waarom u tijdens uw eerste onderhoud hebt verklaard dat ze nooit

gevast hebben (CGVS 2, p. 9). Verder beweerde u tijdens uw eerste onderhoud dat uw moeder niet vast

(CGVS 1, p. 12). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud stelt u echter dat ze wel vast (CGVS 2, p.

10). Hiermee geconfronteerd kwam u niet verder dan te denken dat u dit niet gezegd hebt tijdens uw

eerste onderhoud (CGVS 2, p. 2-3). Uw vader bad, noch vastte (CGVS 1, p. 12). Uw broers stonden

open voor het nuttigen van alcohol (CGVS 1, p. 13) en thuis waren niet veel mensen akkoord met de

ramadan (CGVS 1, p. 13). Voor uw broers en vader was het ook niet belangrijk of u al dan niet vastte

(CGVS 1, p. 12). Uw familie was op geen enkele andere manier bezig met geloof (CGVS 1, p. 12).

Rekening houdend met dit door u geschetste religieuze profiel van uw familie is dan ook bijzonder op te

merken dat uw vader en uw broer stelden – wanneer ze te weten kwamen over de bekering van u en B.

(…) - dat jullie naar de hel zouden gaan (CGVS 1, p. 14). U geeft hierbij ook aan dat uw vader razend

was (CGVS 2, p. 14). Ook uw reactie op het nieuws van uw broers bekering is op zijn minst verbazend

te noemen. Hij bekeerde zich in 1391/1392 (2012 à 2014) (CGVS 2, p. 11). Toen u dit zeven maanden

later te weten kwam, had u hierop niet echt een reactie. U had hierover geen mening, aldus uw

verklaringen (CGVS 1, p. 14 en CGVS 2, p. 14), dit ondanks het feit dat u op de middelbare school, i.e.

1382 tot 1385 (2003 à 2004 tot 2006 à 2007), al vragen had over de islam (CGVS 1, p. 15-16 en CGVS

2, p. 6 en 8). Bovendien had u bij uw start van uw universitaire studies, i.e. 1387 (2008 à 2009) (CGVS

2, p. 6), al een hekel aan de islam en nam u er afstand van (CGVS 2, p. 7).

Het geheel aan voorgaande vaststellingen plaatst dan ook een ernstig voorbehoud bij uw beweerde

bekering en de daaraan gekoppelde problemen. Dit klemt te meer gelet op onderstaande vaststellingen.

Zo is het opmerkelijk dat u nooit aan uw zus hebt gevraagd wanneer precies de Iraanse autoriteiten bij

uw ouderlijk huis zijn langs geweest om u en uw broer te komen zoeken (CGVS 2, p. 20-21), dit

ondanks het feit dat u hiertoe al bijna vijf jaar de kans hebt gehad en dat u nog steeds in contact bent

met uw familie (CGVS 2, p. 3).

Verder kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen omtrent uw paspoort, waardoor

uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van de omstandigheden (en dus ook de

aanleiding) van uw vertrek uit Iran verder uitgehold worden. Zo diende u in Spanje een klacht in voor het

verlies van uw documenten (CGVS 1, p. 8). In de kopie van die klacht die u hebt overhandigd, staat er

ook een aangifte van het verlies van een Iraans paspoort met uw geboortedatum (03.09.1990). Hierdoor

ontstaat aldus de indruk dat u toen ook aangifte deed van het verlies van uw eigen paspoort. Nochtans
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beweerde u dat uw eigen paspoort nog in Iran lag omdat u de kans niet meer had om dit mee te nemen

(CGVS 1, p. 8). Bovendien stelde u tijdens uw tweede onderhoud dat u geen kopies van uw paspoort

kon overhandigen omdat uw familie het paspoort niet kon vinden. U voegde er aan toe dat dit mogelijks

meegenomen was door de agenten bij de huiszoeking eind 2015 (CGVS 2, p. 3-5). Dit is zeer

opmerkelijk aangezien u dit tijdens uw eerste onderhoud niet hebt aangehaald. De geloofwaardigheid

van uw verklaringen aangaande uw paspoort wordt nog verder uitgehold door uw bewering dat u in

2016 al aan uw ouders vroeg om uw paspoort te zoeken en dat ze u toen reeds lieten weten uw

paspoort niet te kunnen vinden (CGVS 2, p. 5). Indien u reeds sinds 2016 weet dat uw paspoort thuis

niet gevonden kon worden, laat het zich raden waarom u aanvankelijk verklaarde dat uw paspoort thuis

lag (CGVS 1, p. 8 en CGVS 2, p. 3). Bovendien verklaarde u voor de DVZ tot twee maal toe dat u zelf

nooit een eigen paspoort heeft gehad. Dat u dit wijzigde bij aanvang van uw onderhoud op het CGVS

herstelt, gelet op voorgaande vaststellingen en het feit dat u uw verklaringen na voorlezing op DVZ voor

akkoord ondertekende, uw geloofwaardigheid niet. Aldus rijst het vermoeden dat u moedwillig uw

paspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties omdat hier mogelijks informatie instaat die niet te

verzoenen is met uw beweerd vluchtrelaas (zoals bv een eerder/legaal vertrek uit Iran). Verder

beweerde u dat uw broer B. (…) erkend is als vluchteling in Duitsland (CGVS 1, p. 20-21). Er werd u

gevraagd om de volledige beslissing over te maken aan het CGVS. Tot op heden hebt u dit nagelaten.

Bovendien beweerde u dat u nergens in zijn asielmotief bent voorgekomen (CGVS 2, p. 21). Gelet op

uw voor het CGVS gebrachte relaas waaruit blijkt dat u en uw broer B. (…) samen Iran zouden ontvlucht

zijn omdat de priester van jullie huiskerk liet weten dat een gelovige van jullie huiskerk werd

gearresteerd waarop jullie samen onderdoken, ondermijnt het loutere feit dat uw broer u niet vermeldde

voor de Duitse asielinstanties bij het uiteenzetten van zijn vluchtrelaas en asielmotieven fundamenteel

de geloofwaardigheid van uw bekering en de daaraan gekoppelde problemen.

Gelet op het geheel aan voorgaande kan er geen geloof gehecht worden aan uw asielrelaas.

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

eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette) religieuze

engagement na aankomst in Europa. Aangezien uw bekering in Iran niet geloofwaardig is, kan er

immers aan uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht

worden. Dit doet dan ook sterk vermoeden dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan

vanuit een oprechte overtuiging in België naar de kerk gaat om op deze basis de vluchtelingenstatus te

kunnen verwerven.

Gelet op bovenstaande conclusies kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u

daadwerkelijk het christelijke geloof aanhangt. Bijgevolg kan er ook niet aanvaard worden dat u op basis

van uw geloofskeuze vervolging dient te vrezen bij terugkeer naar Iran.

Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op post, kan worden opgemerkt dat

het eerste dergelijke bericht pas dateert van april 2019 en dat er, gelet op het hierboven geschetste

opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom, verwacht kan

worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop dat deze

facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt dat de

Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. Evenmin hebben zij veel

aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben

gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden die bij terugkeer een groter

risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. U heeft dergelijk profiel niet.

Dat u in augustus 2020 via een Iraanse website doodsbedreigingen kreeg toen u om hulp vroeg om

meubels te monteren, volstaat niet om a priori te gewagen van een risico op vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming. U staaft immers deze bewering niet met enig begin van bewijs

en deze bedreigingen waren afkomstig van onbekenden (CGVS 2, p. 4).

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit staat niet ter discussie. De valse

Franse documenten, de reservatie van uw vlucht van Kreta naar Oslo van september 2018 en de klacht

bij de Spaanse politie voor het verlies van uw documenten volstaan evenmin om bovenstaande

conclusie te wijzigen. Deze zeggen louter iets over uw reisweg en de middelen die u daartoe hebt

gebruikt. Bovendien werd mede uit de klacht bij de Spaanse politie hierboven reeds afgeleid dat uw

verklaringen omtrent uw paspoort niet geloofwaardig zijn. De getuigenissen en de identiteitskaarten van

M.I. (…), K.B. (…) en A.G.-N. (…) zijn eveneens niet van die aard dat ze uw ongeloofwaardig geacht

asielrelaas kunnen herstellen. Hieruit komt immers niet naar voor dat deze activiteiten ingegeven zijn
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door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Deze kunnen eenvoudigweg

zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om deze te kunnen

aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming. Dezelfde conclusie geldt het getuigschrift

van uw doopsel, voor de foto’s van uw deelname aan de christelijke vieringen in België en voor de

video’s van uw doopsel. De verschillende outprints van de pogingen om in te loggen op uw

facebookaccounts volstaan niet om enige conclusies te maken over een vrees voor vervolging of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade. Het doktersvoorschrift waarin gevraagd wordt om

persoonlijk onderhoud te laten plaatsvinden in de namiddag werd hierboven reeds besproken.

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

2.1.1. Verzoeker beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de schending van:

“- art. 1 A van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 ;

- art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) ;

- art. 48 van de wet van 15 december 1980 ;

- de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet;

- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen (gebrek in de motivering) ;

- het algemeen beginsel van voorzichtigheid ;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een

behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente

elementen)”.

2.1.2. In hoofdorde, stelt verzoeker dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

vluchtelingenstatus op basis van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet).

Verzoeker geeft een overzicht van de elementen op grond waarvan verweerder zijn bekering tot het

christendom ongeloofwaardig bevindt en betoogt:

“Dat verwerende partij een brug te ver gaat door uit deze zogenaamde incoherente verklaringen af te

leiden dat de bekering van verzoekende partij in Iran tot het Christendom niet geloofwaardig is ;

Dat voor verzoekende partij er een verschil bestaat tussen een religieus persoon en iemand die gelovig

is en zij daarom hier een expliciet onderscheid in maakt (zie in deze zin gehoorverslag CGVS 2, p. 9) ;

Dat verzoekende partij inderdaad verklaard heeft dat zij als Moslim geboren werd en tot haar 18de

‘gelovig’ was, doch een religieus persoon is in de ogen van verzoekende partij iemand die deelneemt

aan alle religieuze activiteiten, die bijvoorbeeld naar de moskee gaat en vijfmaal per dag bid (zie in deze

zin gehoorverslag CGVS 2, p. 9) ;

Dat men niet kan stellen dat indien een persoon zeer sporadisch een dua verricht dat men daarom deze

persoon als een religieus persoon kan beschouwen ;

Dat verzoekende partij er bovendien wenst op te wijzen dat zij in haar leven slechts twee maal gevast

heeft, toen zij de leeftijd van 14-15 jaar had en dat dit voornamelijk onder druk van haar professoren

was (zie in deze zin gehoorverslag CGVS 2, p. 9) ;

Dat verzoekende partij in haar ogen bijgevolg geen religieus persoon was voordat zij zich bekeerde tot

het Christendom ;

Dat verzoekende partij na haar bekering tot het Christendom wel wekelijks naar de kerk ging en meer

begon te bidden (zie gehoorverslag CGVS 1, p. 16), wat aantoont dat zij zich meer betrokken voelt bij dit

geloof in vergelijking met de Islam.”

Dat hij niet wist aan te geven waarom hij depressief was, verklaart verzoeker als volgt:

“Dat vele personen die in een depressie sukkelen in eerste instantie niet weten hoe dit komt en er pas

na het verkrijgen van professionele hulp er in slagen dit onder woorden te brengen

Dat verzoekende partij wel in haar eigen woorden heeft kunnen beschrijven hoe zij zich voelde, dat zij

zich afsloot en problemen had met sociaal contact, wat tekenen zijn van een depressie ;

Dat verzoekende partij bovendien verklaard heeft dat het Christendom haar rust heeft gegeven in haar

hoofd en hart, dat haar welzijn beter werd en de omgang met anderen ook (zie gehoorverslag CGVS 1,

p. 16) ;
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Dat, met andere woorden, haar bekering tot het Christendom haar hielp met het omgaan met haar

depressieve toestand ;

Dat dit ook blijkt uit haar antwoord op de vraag of zij specifieke geloofshandelingen uit de Islam mist (zie

gehoorverslag CGVS 1, p. 17): “Wat ik gewoon nodig [had] was hoop en rust.

De islam heeft me dat gevoel niet gegeven.’’

Dat verder uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat zij haar depressie wel degelijk in verband

brengt met haar geloof, of althans dat haar bekering tot het Christendom haar geholpen heeft om van de

depressie af te geraken (zie gehoorverslag CGVS 1, p. 24).”

Verzoeker vervolgt:

“Overwegende dat verwerende partij op geen enkele wijze rekening houdt met de uitgebreide en

doorleefde verklaringen van verzoekende partij over hoe zij met het Christendom in aanraking is

gekomen, de organisatie van de huiskerk die zij frequenteerde in Iran, alsook de informatie over de

andere huiskerkgangers (zie gehoorverslag CGVS 1, pp. 16-21 en CGVS 2, pp. 15-16) ;

Dat hieruit nochtans op afdoende wijze blijkt dat de bekering tot het Christendom van verzoekende partij

in Iran geloofwaardig is ;

Dat verwerende partij evenmin op afdoende wijze rekening houdt met de uitgebreide kennis van

verzoekende partij over het Christendom. Zie meer bepaald de verklaringen omtrent Pasen en

Pinksteren, het verschil tussen protestantisme en katholicisme, de namen van de apostelen, etc. (zie

gehoorverslag CGVS 1, pp. 23-24) ;

Dat verzoekende partij eveneens haar eigen ervaringen, belevingen en interpretatie van het

Christendom heeft aangehaald, wat wijst op het feit dat men hier niet kan spreken van een

ingestudeerde kennis, doch van een doorleefde bekering tot het Christendom ;

Dat verwerende partij er niet in slaagt om aan te tonen dat de bekering van verzoekende partij

ongeloofwaardig zou zijn, louter omwille van de door verwerende partij aangehaalde verklaringen die

niet coherent of overtuigend zouden zijn, quod non ;

Dat de motivatie van verwerende partij laakbaar is en niet afdoende is om tot het besluit te komen dat

verzoekende partij zich niet bekeerd heeft in Iran.”

Met betrekking tot de aan hem verweten tegenstrijdigheid inzake zijn broers, voert verzoeker aan:

“Dat verwerende partij echter niet verder komt dan het aanhalen van enkele pietluttige details waaruit zij

meent af te leiden dat er sprake is van tegenstrijdigheden ;

Dat verwerende partij stelt dat verzoekende partij eerst verklaard heeft dat haar broers nooit gevast

hebben, doch tijdens het tweede persoonlijk onderhoud verklaarde dat zij denkt dat ze dit wel gedaan

hebben toen zij nog jong was ;

Dat verzoekende partij ter zake wilt opmerken dat er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen haar en

haar broers en dat zij zich niet meer herinnert of haar broers gevast hebben in de periode dat

verzoekende partij jonger dan 10 jaar was ; Verzoekende partij kan met zekerheid zeggen dat haar

broers niet gevast hebben sinds verzoekende partij de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft (zie in deze zin

gehoorverslag CGVS 2, pp. 9-10) ;

Dat verzoekende partij dan ook in alle eerlijkheid geantwoord heeft dat het mogelijk is dat haar broers

gevast hebben toen verzoekende partij jonger was dan 10 jaar, maar dat zij dit niet met zekerheid kan

zeggen ;

Dat er hier bijgevolg geen sprake kan zijn van een manifeste tegenstrijdigheid die de geloofwaardigheid

van verzoekende partij onderuit haalt”.

Verzoeker volhardt erin dat zijn moeder wel vastte.

Aangaande de reactie van zijn familie op de bekeringen van verzoeker en zijn broer, doet verzoeker

gelden:

“Dat de reactie van de vader en broer nochtans niet verwonderlijk is gezien de specifieke context in Iran

en de gevaren die een bekering naar het Christendom met zich meebrengen ;

Dat er bovendien een verschil bestaat tussen het niet (strikt) religieus zijn en het aanhangen van een

volledig ander geloof ;

Dat verzoekende partij bovendien verklaard heeft dat haar vader inderdaad niet praktiseerde, maar dat

hij desalniettemin gelovig is en de wet volgt (zie gehoorverslag 2, p. 14) ;

Dat ter zake verzoekende partij wederom wenst te verwijzen naar het verschil tussen gelovig en

religieus zijn, zoals hierboven reeds werd opgemerkt (zie supra) ;

Dat het bijgevolg voor de vader van verzoekende partij wel degelijk een probleem vormt dat

verzoekende partij en haar broer zich bekeerd hebben tot het Christendom, vermits dit een heel andere

weg is dan het niet praktiseren van de Islam en gezien dit tegen de wet is ;
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Dat de vader van verzoekende partij zich bovendien zorgen maakte vanwege de gevaren die er schuilen

in een bekering naar het Christendom in Iran ;

Dat verwerende partij er niet in slaagt om rekening te houden met de specifieke context van het bekeren

tot het Christendom in Iran.”

Omtrent zijn eigen reactie op de bekering van zijn broer, stelt verzoeker:

“Dat verzoekende partij de redenatie van verwerende partij niet volgt ;

Dat verzoekende partij van mening is dat iedereen vrij is om te doen en laten wat hij of zij wilt en dat zij

dan ook geen uitgesproken mening had over de bekering van haar broer ;

Dat deze reactie, of uitblijven van een veronderstelde reactie, alles behalve opmerkelijk is en zelfs zeer

normaal is ;

Dat verwerende partij hier overgaat tot een wel zeer subjectieve motivatie door te stellen dat een

persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden zich volgens haar mening anders zou gedragen, doch

slaagt er op geen enkele wijze in om deze mening ook maar enigszins te onderbouwen ofte staven met

een objectieve motivatie ;

Dat de bestreden beslissing bijgevolg niet op afdoende wijze gemotiveerd werd.”

Waar hem verweten wordt dat hij nooit aan zijn zus vroeg wanneer de autoriteiten langskwamen, geeft

verzoeker aan:

“Dat dit tijdstip nochtans valt af te bakenen in de tijd door middel van de verklaringen van verzoekende

partij ;

Dat verzoekende partij immers verklaard heeft dat zij en haar broer zich, na het telefoontje van de

priester Kayven begin december 2015, ongeveer 10 dagen schuil hielden bij hun oom ; Dat na enkele

nachten de oom naar het huis van verzoekende partij belde en er toen werd verteld dat de Iraanse

autoriteiten bij het huis zijn langs geweest op zoek naar verzoekende partij en haar broer ; en dat

verzoekende partij 2-4 nachten later het land verliet (zie gehoorverslag CGVS 1, p. 20) ;

Dat het voor verzoekende partij van geen belang was om te weten op welke exacte datum de

autoriteiten zijn komen zoeken naar haar, het was immers voldoende voor haar om te weten dat ze

kwamen en dat haar leven bijgevolg in gevaar was waardoor zij dan ook meteen na het vernemen van

dit nieuws het land heeft verlaten ;

Dat verwerende partij er niet in slaagt om aan te tonen waarom het weten van de exacte datum van

dusdanig belang was om hier uiteindelijk een negatieve indicatie uit af te leiden.”

Vervolgens gaat verzoeker in op de bestreden motivering inzake zijn paspoort. Dienaangaande doet hij

gelden:

“Dat verzoekende partij volhardt in haar verklaringen, met name dat zij haar paspoort in Iran had

achtergelaten toen zij het land illegaal verliet ;

Dat verzoekende partij wenst op te merken dat het feit dat de ouders van verzoekende partij haar

paspoort in 2016 niet hebben kunnen vinden, niet noodzakelijk betekent dat het paspoort niet thuis ligt

(zie in deze zin eveneens gehoorverslag CGVS 2, pp. 4-5) ;

Dat verzoekende partij dan ook in alle eerlijkheid heeft geantwoord dat zij haar paspoort thuis heeft

gelaten en dat het daar zou moeten liggen, tenzij het mogelijks door de Iraanse autoriteiten werd

meegenomen, iets waarvan verzoekende partij niet met zekerheid kan zeggen of het gebeurd is ;

Dat verzoekende partij pas in het tweede persoonlijk onderhoud oppert dat haar paspoort mogelijks

werd meegenomen door de Iraanse autoriteiten hoeft niet te verwonderen, vermits verzoekende partij

pas op dat moment specifiek gevraagd werd hoe het komt dat haar familie dergelijk belangrijk document

niet meer kan vinden en zij de hypothetische mogelijkheid naar voren schoof als mogelijke verklaring ;

Dat verwerende partij niet gevolgd kan worden waar zij stelt dat verzoekende partij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaard heeft dat zij nooit een eigen paspoort heeft gehad, vermits verzoekende

partij dit zelf spontaan bij het begin van haar eerste persoonlijk onderhoud verbeterd heeft ;

Dat verwerende partij bijgevolg geen rekening houdt met de door verzoekende partij gemaakte

verbeteringen/opmerkingen ;

Dat verwerende partij ook niet kan stellen dat de verklaringen van verzoekende partij aan haar werden

voorgelezen, vermits zij deze vraag niet aan verzoekende partij gesteld heeft en bijgevolg hier niet zeker

van kan zijn.”

Betreffende zijn religieuze engagement en activiteiten na aankomst in Europa, stelt verzoeker voorts:

“Dat verwerende partij tot dit besluit komt enkel en alleen omwille van het feit dat verzoekende partij

verklaard heeft tot haar 18de gelovig te zijn, maar eveneens verklaard heeft niet religieus te zijn en een

paar details over het religieuze profiel van de familie van verzoekende partij ;

Dat dergelijke motivatie bezwaarlijk serieus kan genoemd worden ;
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Dat deze zaken immers verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de doorleefde verklaringen en

ervaringen van verzoekende partij, haar eigen beleving van het geloof, meer bepaald het

protestantisme, en de uitgebreide kennis van het Christendom die zij tentoon heeft gesteld ;

Dat verwerende partij eveneens op geen enkele wijze rekening houdt met de door verzoekende partij

neergelegde documenten, met name de getuigenissen van kerkgangers en de priester in België, het

getuigschrift van het doopsel in België, de video van het doopsel van verzoekende partij en de foto’s van

de deelname van verzoekende partij aan christelijke vieringen en religieuze activiteiten in België ;

Dat verwerende partij bovendien geen rekening houdt met het feit dat verzoekende partij wekelijks op

zondag naar de kerk ging en op zaterdag naar lessen over het doopsel en dit zolang het nog was

toegelaten in het kader van de heersende COVID-19 pandemie en dat verzoekende partij hierna nog

naar bijeenkomsten ging bij andere kerkgangers thuis (zie gehoorverslag CGVS 1, p. 21) ;

Dat dit getuigt van een doorgedreven wil van verzoekende partij om haar geloof te praktiseren en

verwerende partij niet gevolgd kan worden waar zij stelt dat het louter om opportunisme zou gaan.”

Verzoeker geeft verder een algemene en theoretische uiteenzetting inzake de bewijslast in en de

beoordeling van verzoeken om internationale bescherming. Hij stelt dat aan hem het voordeel van de

twijfel moet worden verleend.

Verzoeker concludeert dat er geen twijfel kan bestaan over zijn oprechte bekering tot het christendom

en dat hij bijgevolg dient te worden erkend als vluchteling, en dit gezien het gevaar dat deze bekering

met zich brengt indien hij zou terugkeren naar zijn land van herkomst, waar vervolging van christenen

schering en inslag is.

2.1.3. In ondergeschikte orde voert verzoeker aan dat de subsidiaire beschermingsstatus moet worden

toegekend op grond van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker wijst op artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van het EVRM en

rechtspraak dienaangaande.

Vervolgens verwijst hij naar zijn asielmotieven en stelt hij dat er op grond hiervan en van de hoger

aangehaalde elementen redenen zijn om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Iran een reëel

risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.1.4. Verzoeker stelt in uiterst ondergeschikte orde dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd

met het oog op aanvullende onderzoeksmaatregelen.

In dit kader stelt hij onder meer dat verweerder zijn relaas duidelijk eenzijdig geanalyseerd heeft en dat

er onvoldoende aandacht werd besteed aan “bepaalde elementen die de mogelijkheid op een schending

van artikel 3 van het EVRM kunnen staven, zoals het risico op vervolging voor personen die zich in de

situatie van verzoekende partij bevinden, met name personen die zich hebben bekeerd tot het

Christendom in Iran”.

Eveneens stelt hij dat verweerder de motiveringsplicht en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur,

van redelijkheid en zorgvuldigheid schendt en geeft hij aan:

“Dat met het oog op alle bronnen die in het kader van huidig beroep werden ingediend en die het

tegenovergestelde aantonen van wat de tegenpartij beweert - de mogelijkheid voor verzoekende partij

om veilig terug te keren naar Iran - en gezien alle bovenstaande overwegingen, is het noodzakelijk om

de situatie van verzoekende partij opnieuw te analyseren”.

2.2. Verzoeker vraagt op basis 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.

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

verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.
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Verzoeker preciseert niet op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet, dewelke

overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon

die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden erkend, te dezen zouden

(kunnen) zijn geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

Verder geeft verzoeker niet aan welke bepaling(en) van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet ter zake

en door de bestreden beslissing zou(den) zijn geschonden. Evenmin preciseert hij waaruit deze

schending zou bestaan. Bijgevolg beroept hij zich niet dienstig op deze schending.

Verzoeker werkt evenmin uit op welke wijze hij “het algemeen beginsel van voorzichtigheid” in casu en

door de bestreden beslissing geschonden acht. Derhalve wordt ook deze schending niet dienstig

aangevoerd.

3.2. De artikelen 2 en 3 van het EVRM liggen inhoudelijk volledig in lijn met artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet. 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 de artikelen 2 en 3 van het EVRM is dan

ook niet aan de orde.

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

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

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

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

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

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

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

de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

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

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

In tegenstelling met wat verzoeker tracht te laten uitschijnen, behelst de motiveringsplicht daarbij in

hoofde van verweerder geenszins de verplichting om, zo dit al mogelijk zou zijn, alle elementen die

spelen in het voordeel, dan wel in het nadeel van de verzoeker om internationale bescherming, in de

bestreden beslissing op te nemen.

3.4. Dient in het kader van de aangevoerde schending van de motiveringsplicht vooreerst te worden

vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht noch betwist waar terecht wordt gesteld:

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt.

U gaf voor de DVZ aan dat u liefst had dat uw persoonlijk onderhoud in de namiddag doorging omdat u

stress had en omdat u een bepaald tekort in uw bloed had. U diende hier ook een doktersvoorschrift

voor in. Deze vraag werd gerespecteerd en u werd tweemaal in de namiddag gehoord. Bovendien gaf u

bij de start van uw eerste persoonlijk onderhoud aan dat u zich beter voelde (Notities persoonlijk

onderhoud d.d. 14.07.2020 (CGVS 1), p. 2). Verder bleek u in staat om uw relaas uiteen te zetten

tijdens uw twee persoonlijk onderhouden. Tijdens deze onderhouden gaf u geen blijk van mogelijke

problemen om ze te voltooien.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.”

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

omdat hij zich zou hebben bekeerd tot het christendom.

Dient daarbij vooreerst te worden opgemerkt dat zowel de ernst als de geloofwaardigheid van

verzoekers voorgehouden nood aan internationale bescherming op manifeste wijze worden ondermijnd

door verzoekers houding en handelswijze na aankomst in Europa. Zo blijkt uit het niet-betwiste

feitenrelaas en de stukken zoals opgenomen in het administratief dat verzoeker, hoewel deze initieel

een verzoek om internationale bescherming indiende in Bulgarije, ervoor koos om het interview en de

uitkomst van dit verzoek niet af te wachten doch verder te reizen naar Duitsland. Nadat hij aldaar een

verzoek om internationale bescherming indiende, werd teruggestuurd naar Bulgarije en aldaar een

tweede verzoek om internationale bescherming indiende, koos verzoeker er opnieuw voor om de

uitkomst van dit verzoek niet af te wachten en verliet hij Bulgarije opnieuw. Vervolgens verbleef hij een

aantal maanden in Turkije alvorens naar Griekenland te reizen. In Griekenland diende hij, hoewel hij er

twee maanden bleef, geen verzoek om internationale bescherming in. Nadien reisde verzoeker naar

Noorwegen. In dit land bleef hij zes dagen zonder zich er te beroepen op internationale bescherming.

Nadien ging hij naar Spanje. Ondanks dat hij in dit land ongeveer veertig dagen verbleef, diende hij ook

aldaar geen verzoek om internationale bescherming in. Vervolgens reisde verzoeker naar en verbleef hij

gedurende één tot twee maanden in Frankrijk. In dit land diende hij opnieuw geen verzoek om

internationale bescherming in. Slechts nadat verzoeker vervolgens naar België reisde, diende hij alhier

uiteindelijk een verzoek om internationale bescherming in, en dit in december 2018. De uitleg die

verzoeker hiervoor verschafte, met name dat hij vreesde dat Frankrijk hem terug zou sturen naar

Bulgarije en dat hij wanneer hij in Noorwegen en Spanje vertoefde eigenlijk van plan was om naar

Canada te reizen, kan verzoekers nalatigheid ter zake geenszins verklaren. 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 bij aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer hij daartoe

de kans heeft, een verzoek om internationale bescherming zou indienen en dit verzoek doet gelden en

opvolgt. Dat verzoeker naliet dit te doen, zich op de voormelde wijze gedroeg na aankomst in Europa en

door op deze wijze te handelen in wezen jarenlang talmde alvorens een verzoek om internationale

bescherming op gedegen wijze te doen gelden, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor

vervolging in zijn hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van de

Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoekers algehele geloofwaardigheid.

Daarenboven worden zowel de algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen als de

geloofwaardigheid van zijn concrete asielmotieven op ernstige wijze ondergraven door zijn kennelijk

leugenachtige verklaringen omtrent zijn paspoort. In dit kader wordt in de bestreden beslissing met recht

gemotiveerd:

“Verder kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen omtrent uw paspoort, waardoor

uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van de omstandigheden (en dus ook de

aanleiding) van uw vertrek uit Iran verder uitgehold worden. Zo diende u in Spanje een klacht in voor het

verlies van uw documenten (CGVS 1, p. 8). In de kopie van die klacht die u hebt overhandigd, staat er

ook een aangifte van het verlies van een Iraans paspoort met uw geboortedatum (03.09.1990). Hierdoor

ontstaat aldus de indruk dat u toen ook aangifte deed van het verlies van uw eigen paspoort. Nochtans

beweerde u dat uw eigen paspoort nog in Iran lag omdat u de kans niet meer had om dit mee te nemen

(CGVS 1, p. 8). Bovendien stelde u tijdens uw tweede onderhoud dat u geen kopies van uw paspoort

kon overhandigen omdat uw familie het paspoort niet kon vinden. U voegde er aan toe dat dit mogelijks

meegenomen was door de agenten bij de huiszoeking eind 2015 (CGVS 2, p. 3-5). Dit is zeer

opmerkelijk aangezien u dit tijdens uw eerste onderhoud niet hebt aangehaald. De geloofwaardigheid

van uw verklaringen aangaande uw paspoort wordt nog verder uitgehold door uw bewering dat u in

2016 al aan uw ouders vroeg om uw paspoort te zoeken en dat ze u toen reeds lieten weten uw

paspoort niet te kunnen vinden (CGVS 2, p. 5). Indien u reeds sinds 2016 weet dat uw paspoort thuis

niet gevonden kon worden, laat het zich raden waarom u aanvankelijk verklaarde dat uw paspoort thuis

lag (CGVS 1, p. 8 en CGVS 2, p. 3). Bovendien verklaarde u voor de DVZ tot twee maal toe dat u zelf

nooit een eigen paspoort heeft gehad. Dat u dit wijzigde bij aanvang van uw onderhoud op het CGVS

herstelt, gelet op voorgaande vaststellingen en het feit dat u uw verklaringen na voorlezing op DVZ voor

akkoord ondertekende, uw geloofwaardigheid niet. Aldus rijst het vermoeden dat u moedwillig uw
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paspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties omdat hier mogelijks informatie instaat die niet te

verzoenen is met uw beweerd vluchtrelaas (zoals bv een eerder/legaal vertrek uit Iran).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Voor de gedane

vaststellingen inzake zijn klacht voor het verlies van documenten in Spanje, waaronder een Iraans

paspoort met zijn geboortedatum, biedt hij niet de minste verklaring.

Evenmin biedt hij een dienstige uitleg voor de vastgestelde, kennelijk tegenstrijdigheid tussen zijn

gezegden bij de DVZ en zijn overige verklaringen. Zijn verklaringen bij de DVZ waren immers duidelijk

en niet voor interpretatie vatbaar. Hij gaf er meermaals en in niet mis te verstane bewoordingen aan dat

hij nooit een eigen paspoort had gehad. Bovendien werden deze verklaringen, dit in tegenstelling met

wat hij beweert in het verzoekschrift, weldegelijk aan hem voorgelezen in het Farsi, waarna hij deze

uitdrukkelijk ondertekende voor akkoord. Hiermee gaf hij aan dat zij oprecht zijn en overeenstemmen

met de werkelijkheid. Dat hij deze verklaringen bij de aanvang van zijn eerste persoonlijk onderhoud bij

het CGSV trachtte te wijzigen, kan aldus bezwaarlijk ernstig worden genomen.

Verder treedt de Raad verweerder bij in de vaststelling dat het inconsistent is dat verzoeker voor het

CGSV enerzijds tijdens zijn beide persoonlijke onderhouden beweerde dat zijn paspoort thuis lag doch

anderzijds tijdens zijn tweede persoonlijk onderhoud beweerde dat zijn paspoort onvindbaar was, dat dit

mogelijks in 2015 reeds werd meegenomen door de autoriteiten en dat hij reeds sedert 2016 wist dat

het onvindbaar was. Deze verklaringen zijn niet voor interpretatie vatbaar en kunnen niet met elkaar

worden gerijmd. Zij laten aldus geen ruimte voor de nuanceringen die verzoeker post factum tracht aan

te brengen.

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

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

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

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde

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

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

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

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om internationale bescherming.

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

“Vooreerst zijn uw verklaringen aangaande uw leven voor uw bekering bezwaarlijk overtuigend of

coherent te noemen. U verklaarde enerzijds tot uw 18de gelovig te zijn. U sprak met god, verrichtte

dua’s (een smeekbede gericht aan Allah, een vorm van aanbidding. Het laat zien dat de moslim zich

overgeeft aan Allah met al zijn behoeften en vragen) en u vastte in de overtuiging dat u zo naar het

paradijs kon gaan (CGVS 1, p. 10-11). Het is dan ook opmerkelijk vast te stellen dat u anderzijds

verklaarde dat u niet iemand was die religieus was (CGVS 1, p. 11). Uw niet gestaafde bewering bij

confrontatie hiermee dat mensen in de islam a-religieus worden genoemd als ze minder gelovig zijn

weet, gelet op uw verklaringen afgelegd tijdens uw eerste onderhoud aangaande de beleving van uw

geloof zoals hierboven geschetst, niet te overtuigen (Notities persoonlijk onderhoud d.d. 07.10.2020

(CGVS 2), p. 9).”

Verzoeker slaagt er niet in om aan deze motieven afbreuk te doen. De Raad treedt verweerder bij en is

van oordeel dat verzoekers verklaringen omtrent zijn religieuze beleving voorafgaand aan zijn bekering

weldegelijk inconsistent zijn. Dat hij aangaf dat hij niet-religieus was kan immers bezwaarlijk worden

gerijmd met het gegeven dat hij, zoals hij zelf aangaf, tot zijn achttiende geloofde, dat hij, hoewel hij

thuis niet bad en enkel op school deelnam aan het (verplichte) gebed, tot deze leeftijd met god kon

spreken en dua’s verrichte en dat hij deelnam aan de ramadan. Evenmin kan dit overigens worden

gerijmd met de verklaring dat hij, zelfs nadat hij afstand zou hebben genomen van de islam, nog wel in

god geloofde (administratief dossier, notities van het tweede persoonlijk onderhoud, p.7). Met zijn

loutere herhaling van de uitleg dat in de islam iemand die niet deelneemt aan alle vastenperiodes en

religieuze feesten als ‘minder gelovig’ of ‘areligieus’ wordt beschouwd, doet verzoeker verder geenszins

afbreuk aan de voormelde, inzake deze uitleg gedane vaststellingen.

In het licht van het voorgaande, dient overigens tevens te worden vastgesteld dat het opmerkelijk is dat

verzoeker niet bij machte bleek om aan te geven hoe vaak hij precies deelnam aan de ramadan.

Wanneer hem werd gevraagd hoeveel keren hij hieraan deelnam, gaf hij immers aan “Ik weet het niet,

want ik zat in de middelbare school. Ik denk 2 keer, zoiets” (administratief dossier, notities van het

tweede persoonlijk onderhoud, p.6). Indien hij zichzelf werkelijk als niet-religieus beschouwde en enkel
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deelnam aan de ramadan omdat hij daartoe werd verplicht, mocht worden verwacht dat hij preciezer en

met zekerheid zou kunnen aangeven hoeveel keren hij vastte.

Voorts is het bevreemdend dat verzoeker geen zinnig antwoord kon verstrekken op de vraag waarom hij

wel dua’s verrichtte doch niet bad (ibid., p.7). Redelijkerwijze kon in dit kader en gelet op de vragen die

hij zich zou hebben gesteld bij de islam en bij zijn eigen religieuze aard immers worden verwacht dat hij

zou kunnen duiden waarom hij besloot om het ene wel te doen en het andere niet.

Daarenboven dient te worden vastgesteld dat, hoewel verzoeker zijn beweerde bekering tot het

christendom koppelde aan zijn depressie en ook in het verzoekschrift volhoudt dat het christendom hem

rust gaf in zijn hoofd, zijn welzijn verbeterde en ook de omgang met anderen ten goede kwam,

verzoeker aangaf dat hij in dit kader nooit antwoorden zou hebben gezocht in de islam of de koran

(administratief dossier, notities van het eerste persoonlijk onderhoud, p.15). Nochtans blijkt uit het

voorgaande dat hij minstens in enige mate gelovig was, zodat dit van hem mocht worden verwacht.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Ook het al dan niet religieuze karakter/profiel van uw familie laat de nodige vragen rijzen. Zo dient

vooreerst gewezen te worden op enkele tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen. U stelt u

tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud dat uw broers nooit gevast hebben (CGVS 1, p. 12) terwijl u

tijdens uw tweede onderhoud denkt dat ze dit wel gedaan hebben toen u nog jong was (CGVS 2, p. 9).

Hiermee geconfronteerd stelt u dat u een vaag beeld hebt van uw jonge jaren en dat dit een vermoeden

is van u. Dit verklaart echter niet waarom u tijdens uw eerste onderhoud hebt verklaard dat ze nooit

gevast hebben (CGVS 2, p. 9).”

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

onrechte tracht hij de voormelde tegenstrijdigheid af te doen als een “pietluttig detail”. Gezien het belang

van de rol van zijn familie in en hun (eventuele) reactie op zijn eigen bekering, was het geenszins

onredelijk om van verzoeker te verwachten dat hij over het religieuze profiel van deze familie

eensluidende en gedegen verklaringen zou afleggen. Met de loutere herhaling van de uitleg die hij ter

verklaring van de voormelde tegenstrijdigheid verschafte bij het CGVS, doet verzoeker voorts op

generlei wijze afbreuk aan de voorgaande, inzake deze uitleg gedane vaststellingen.

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Verder beweerde u tijdens uw eerste onderhoud dat uw moeder niet vast (CGVS 1, p. 12). Tijdens uw

tweede persoonlijk onderhoud stelt u echter dat ze wel vast (CGVS 2, p. 10). Hiermee geconfronteerd

kwam u niet verder dan te denken dat u dit niet gezegd hebt tijdens uw eerste onderhoud (CGVS 2, p.

2-3).”

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

eenvoudigweg te volharden in de verklaringen die hij aflegde tijdens zijn tweede persoonlijk onderhoud,

doet hij namelijk hoegenaamd geen afbreuk aan de vastgestelde tegenstrijdigheid tussen deze

verklaringen en de verklaringen die hij aflegde tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Uw vader bad, noch vastte (CGVS 1, p. 12). Uw broers stonden open voor het nuttigen van alcohol

(CGVS 1, p. 13) en thuis waren niet veel mensen akkoord met de ramadan (CGVS 1, p. 13). Voor uw

broers en vader was het ook niet belangrijk of u al dan niet vastte (CGVS 1, p. 12). Uw familie was op

geen enkele andere manier bezig met geloof (CGVS 1, p. 12). Rekening houdend met dit door u

geschetste religieuze profiel van uw familie is dan ook bijzonder op te merken dat uw vader en uw broer

stelden – wanneer ze te weten kwamen over de bekering van u en Behruz - dat jullie naar de hel

zouden gaan (CGVS 1, p. 14). U geeft hierbij ook aan dat uw vader razend was (CGVS 2, p. 14).”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Gezien ook het nuttigen van alcohol in Iran

maatschappelijk niet legaal aanvaard wordt, indruist tegen de islam en ernstige gevaren met zich kan

brengen, gezien zijn familie ook op ander vlakken de islam kennelijk niet aanhing en gezien deze familie

niet bezig was met geloof, is het in het geheel niet plausibel dat verzoekers vader razend zou zijn

geweest ten gevolge van de bekering van verzoekers broer en is het evenmin aannemelijk dat

verzoekers vader en broer zouden hebben aangegeven dat verzoeker en diens broer ten gevolge van

hun bekering naar de hel zouden gaan.

Verder wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Ook uw reactie op het nieuws van uw broers bekering is op zijn minst verbazend te noemen. Hij

bekeerde zich in 1391/1392 (2012 à 2014) (CGVS 2, p. 11). Toen u dit zeven maanden later te weten

kwam, had u hierop niet echt een reactie. U had hierover geen mening, aldus uw verklaringen (CGVS 1,
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p. 14 en CGVS 2, p. 14), dit ondanks het feit dat u op de middelbare school, i.e. 1382 tot 1385 (2003 à

2004 tot 2006 à 2007), al vragen had over de islam (CGVS 1, p. 15-16 en CGVS 2, p. 6 en 8).

Bovendien had u bij uw start van uw universitaire studies, i.e. 1387 (2008 à 2009) (CGVS 2, p. 6), al een

hekel aan de islam en nam u er afstand van (CGVS 2, p. 7).”

Verzoeker slaagt er niet in om aan deze motieven afbreuk te doen. Gelet op zijn eigen voorgehouden

twijfels ten aanzien van en afkeer jegens de islam, is het immers weldegelijk in het geheel niet

aannemelijk dat hij totaal geen mening zou hebben gehad over of reactie zou hebben vertoond op de

verklaarde bekering van zijn broer.

Verzoeker legde blijkens de stukken van het dossier daarenboven ongeloofwaardige verklaringen af

omtrent zijn voorgehouden huiskerkbezoeken in Iran. Zo beweerde hij dat hij een tijdlang een huiskerk

zou hebben gefrequenteerd ondanks dat hij nog niet bekeerd was. Gevraagd waarom hij zulks deed,

antwoordde hij: “Eerst had ik geen reden, ik ging gewoon met mijn broer mee” (administratief dossier,

notities van het eerste persoonlijk onderhoud, p.17). Gelet op de ernstige risico’s die in Iran verbonden

zijn aan het frequenteren van een huiskerk, is het manifest onaannemelijk dat verzoeker, zonder enige

aanwijsbare reden, een huiskerk zou hebben gefrequenteerd. Eveneens is het, gelet op de aperte

risico’s die dit inhield voor de priester en de overige leden van de huiskerk, niet geloofwaardig dat zij

zouden hebben getolereerd dat verzoeker, als ongelovige, de huiskerk frequenteerde.

De geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden bezoeken aan een huiskerk in Iran wordt nog

verder op de helling geplaatst doordat hij niet bleek te weten of de huiskerkbijeenkomsten al dan niet

plaatsvonden in de woning van priester Kayven (ibid., p.18).

Verder dient te worden vastgesteld dat verzoeker, dit in tegenstelling met wat hij tracht te laten

uitschijnen, ook een aantal bevreemdende, foutieve en incoherente verklaringen aflegde wanneer er

werd gepolst naar zijn kennis van het christendom. Zo is het opvallend dat hij, dit ondanks dat hij zelf in

de bijbel las, geheel ten onrechte beweerde dat er vier bijbels zouden zijn en doelde hij daarbij in wezen

op de vier evangelies (ibid., p.15, 19). Bovendien legde hij incoherente verklaringen af wanneer hij

nader werd ondervraagd over een passage in de bijbel die hij zelf gaf als voorbeeld. Initieel beweerde hij

dat deze passage voorkwam in alle vier de ‘bijbels’. Even later gaf hij aan dat deze enkel voorkwam in

de ‘bijbel’ van Mattheüs en dat deze niet voorkwam in de andere drie ‘bijbels’. Nadien wijzigde hij zijn

verklaringen opnieuw en beweerde hij dat de passage in kwestie enkel in de ‘bijbel’ van Marcus was

opgenomen (ibid., p.15).

Voorts kan nog worden aangestipt dat verzoeker op niet-doorleefde, stereotiepe en onaannemelijke

wijze gewag maakte van een totaal gebrek aan negatieve ervaringen met het christendom en van het

gegeven dat hij in het geheel niets miste van de rituelen van de islam (ibid., p.17).

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

aan verzoekers beweerde bekering tot het christendom in Iran. Bijgevolg wordt in de bestreden

beslissing met reden gesteld:

“Het geheel aan voorgaande vaststellingen plaatst dan ook een ernstig voorbehoud bij uw beweerde

bekering en de daaraan gekoppelde problemen.”

De geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden problemen wordt daarenboven nog verder

ondermijnd doordat hij uiterst vage verklaringen aflegde en een verregaande onwetendheid

tentoonspreidde over de gebeurtenissen die zouden hebben geleid tot zijn vertrek en het vertrek van zijn

broer uit Iran. Zo kon verzoeker niet preciseren hoe de autoriteiten op de hoogte zouden zijn gekomen

van de huiskerk, wist hij evenmin of de autoriteiten ervan op de hoogte waren dat hijzelf en zijn broer lid

waren van de huiskerk en tastte hij geheel in het duister inzake het lot van de andere huiskerkleden. Hij

kon immers niet preciseren of er nog andere leden werden gearresteerd (ibid., p.20). Nochtans stond hij

nog in contact met zijn familie in Iran (administratief dossier, notities van het tweede persoonlijk

onderhoud, p.3), zodat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat hij zich via deze weg had kunnen

(trachten te) informeren.

Verzoeker kon tevens niet precies aangeven wanneer de autoriteiten in het kader van het voorgaande

zouden zijn langsgekomen en bleek dit, hoewel hij nog in contact stond met zijn familie, zelfs nooit aan

zijn zus te hebben gevraagd (administratief dossier, notities van het eerste persoonlijk onderhoud, p.20;

notities van het tweede persoonlijk onderhoud, p.3). In tegenstelling met wat hij voorhoudt, mocht van

hem omtrent dit bezoek vanwege de autoriteiten weldegelijk de nodige interesse worden verwacht.

Verder bleek verzoeker niet exact te kunnen aangeven wanneer zijn zus hem en zijn broer van dit
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bezoek van de autoriteiten op de hoogte bracht (administratief dossier, notities van het eerste

persoonlijk onderhoud, p.20). Nochtans mocht redelijkerwijze van hem worden verwacht dat hij zou

kunnen duiden of dit nu twee, drie of vier dagen/nachten voordat hij het land verliet geschiedde.

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

“Verder beweerde u dat uw broer B. (…) erkend is als vluchteling in Duitsland (CGVS 1, p. 20-21). Er

werd u gevraagd om de volledige beslissing over te maken aan het CGVS. Tot op heden hebt u dit

nagelaten. Bovendien beweerde u dat u nergens in zijn asielmotief bent voorgekomen (CGVS 2, p. 21).

Gelet op uw voor het CGVS gebrachte relaas waaruit blijkt dat u en uw broer B. (…) samen Iran zouden

ontvlucht zijn omdat de priester van jullie huiskerk liet weten dat een gelovige van jullie huiskerk werd

gearresteerd waarop jullie samen onderdoken, ondermijnt het loutere feit dat uw broer u niet vermeldde

voor de Duitse asielinstanties bij het uiteenzetten van zijn vluchtrelaas en asielmotieven fundamenteel

de geloofwaardigheid van uw bekering en de daaraan gekoppelde problemen.”

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd gelden.

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

aan (de ernst en de oprechtheid van) verzoekers beweerde bekering tot het christendom in Iran, aan de

concrete, hieruit voortgesproten problemen en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoeker

aangehaalde, vrees voor vervolging. Derhalve wordt in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd:

“Gelet op het geheel aan voorgaande kan er geen geloof gehecht worden aan uw asielrelaas.”

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

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

vormt eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette)

religieuze engagement na aankomst in Europa. Aangezien uw bekering in Iran niet geloofwaardig is,

kan er immers aan uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht

worden. Dit doet dan ook sterk vermoeden dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan

vanuit een oprechte overtuiging in België naar de kerk gaat om op deze basis de vluchtelingenstatus te

kunnen verwerven.

Gelet op bovenstaande conclusies kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u

daadwerkelijk het christelijke geloof aanhangt. Bijgevolg kan er ook niet aanvaard worden dat u op basis

van uw geloofskeuze vervolging dient te vrezen bij terugkeer naar Iran.

Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op post, kan worden opgemerkt dat

het eerste dergelijke bericht pas dateert van april 2019 en dat er, gelet op het hierboven geschetste

opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom, verwacht kan

worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop dat deze

facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt dat de

Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. Evenmin hebben zij veel

aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben

gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden die bij terugkeer een groter

risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. U heeft dergelijk profiel niet.

(…)

Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit staat niet ter discussie. De valse

Franse documenten, de reservatie van uw vlucht van Kreta naar Oslo van september 2018 en de klacht

bij de Spaanse politie voor het verlies van uw documenten volstaan evenmin om bovenstaande

conclusie te wijzigen. Deze zeggen louter iets over uw reisweg en de middelen die u daartoe hebt

gebruikt. Bovendien werd mede uit de klacht bij de Spaanse politie hierboven reeds afgeleid dat uw

verklaringen omtrent uw paspoort niet geloofwaardig zijn. De getuigenissen en de identiteitskaarten van

M.I. (…), K.B. (…) en A.G.-N. (…) zijn eveneens niet van die aard dat ze uw ongeloofwaardig geacht

asielrelaas kunnen herstellen. Hieruit komt immers niet naar voor dat deze activiteiten ingegeven zijn

door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Deze kunnen eenvoudigweg

zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om deze te kunnen

aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming. Dezelfde conclusie geldt het getuigschrift

van uw doopsel, voor de foto’s van uw deelname aan de christelijke vieringen in België en voor de

video’s van uw doopsel. De verschillende outprints van de pogingen om in te loggen op uw

facebookaccounts volstaan niet om enige conclusies te maken over een vrees voor vervolging of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade. Het doktersvoorschrift waarin gevraagd wordt om

persoonlijk onderhoud te laten plaatsvinden in de namiddag werd hierboven reeds besproken.”
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Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. De

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

ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent zijn beweerde bekering en de hieruit voortgesproten

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

oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter

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

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

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

verwerven.

Uit de voorliggende landeninformatie blijkt verder 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 weet zouden hebben van zijn activiteiten in België en op Facebook en hij maakt, gelet

op het aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat hij

daardoor in concreto in de negatieve aandacht van zijn autoriteiten zou staan. Verder weerlegt

verzoeker de terechte vaststelling niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid

van zijn bekering en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van zijn activiteiten in België en op

Facebook, redelijkerwijze van hem mag worden verwacht hij voorafgaand aan een terugkeer de

betreffende berichten op Facebook verwijdert.

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

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

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

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

Derhalve is verzoekers verwijzing naar de situatie voor christenen in Iran en voor personen die er als

dusdanig worden gepercipieerd, nog daargelaten dat hij deze op generlei wijze staaft, voor het overige

niet dienstig. Deze verwijzing naar de algemene situatie in Iran kan namelijk 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.

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

laat waar gesteld wordt:

“Dat u in augustus 2020 via een Iraanse website doodsbedreigingen kreeg toen u om hulp vroeg om

meubels te monteren, volstaat niet om a priori te gewagen van een risico op vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming. U staaft immers deze bewering niet met enig begin van bewijs

en deze bedreigingen waren afkomstig van onbekenden (CGVS 2, p. 4).”

Deze motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien verzoeker deze volledig

onverlet laat, blijven zij onverminderd overeind. De Raad merkt in dit kader nog bijkomend op dat het

iedere ernst mist dat verzoeker, die reeds geruime tijd in de procedure om internationale bescherming

zat en die in dit kader voorheen reeds meermaals en duidelijk op de hoogte werd gesteld van het belang

van het bekomen en voorleggen van de nodige bewijsstukken, wanneer hij tussen het eerste persoonlijk

onderhoud bij het CGVS en het tweede persoonlijk onderhoud bij het CGVS zou zijn bedreigd, de

bewijzen daarvan zou hebben gewist (administratief dossier, notities van het tweede persoonlijk

onderhoud, p.4).

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet.

3.8. Gelet op het voorgaande toont verzoeker niet aan dat hij vroeger reeds vervolgd is geweest of

slachtoffer is geweest van ernstige schade. Derhalve kan hij zich te dezen niet dienstig beroepen op de

toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

3.9. Verzoeker toont voor het overige niet aan op welke wijze “het algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek

conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente elementen)” in casu en door de bestreden

beslissing zou zijn geschonden. Bijgevolg wordt de schending van dit beginsel evenmin op dienstige

wijze aangevoerd.

3.10. 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


