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 nr. 261 577 van 4 oktober 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS 

Lakenselaan 53 

1090 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 19 februari 2021 heeft 

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

18 januari 2021. 

 

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 23 augustus 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 september 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. LUYTENS en van attaché  

H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

U bent Iraans staatsburger, etnische Fars en geboren in Teheran. U trouwde in 1357 (= Iraanse 

kalender, stemt overeen met 1978/1979 volgens de Gregoriaanse kalender) met Mohammad A. (…) die 

in 1361 (1982/1983) stierf in een ongeval. U heeft twee kinderen met hem, een dochter X en een zoon 

X. U hertrouwde op 24 farvardin 1365 (14 april 1986) met Mohammad H.Y. (…). Sinds 1386 

(2007/2008) wonen jullie niet meer samen, en ondanks dat jullie laatste contact dateert van 1393 

(2014/2015), zijn jullie nog niet officieel gescheiden. Samen hebben jullie twee dochters, X en X. X 

woont in Teheran en X woont in Brussel. Zij zijn beiden moslims. Zelf was u nooit fanatieke moslim - de 

keuze werd u immers opgelegd door uw ouders – en u bad nooit. U had altijd al interesse in de figuur 

van Jezus Christus. U interesseerde zich voor hem als profeet, niet als (zoon van) God. U zat nog op de 
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middelbare school toen u les kreeg over de verschillende profeten. Jezus stond toen symbool voor 

vrede en vriendschap. U las Jezus’ levensverhaal, zag films over zijn leven en u sprak wel eens over 

hem met vriendinnen. Na de dood van uw man in 1361 (1982/1983) probeerde zijn familie Mehri en 

Mehdi van u af te pakken. U voelde zich erg slecht en in een droom sprak een man met een wit kleed 

met onderaan verschillende kruisen en lange haren tot u. Hij legde zijn hand op uw hoofd en zei u dat 

alles goed zou komen. Dankzij het kruis wist u dat het Jezus was. Dit was de eerste keer dat u Jezus 

om hulp vroeg en tot hem bad. Rond 1379 (2001/2002) las u een boekbespreking over verschillende 

religies en u sprak met vrienden en vriendinnen over de verschillen tussen Jezus en Mohammed. U 

vertelde aan uw vriendinnen dat u van Jezus hield en u kreeg zelfs opnieuw een droom waarin u werd 

gedoopt. Tijdens de opstanden in 1388 (2009/2010) in het kader van de groene revolutie bad u ook tot 

Jezus om uw zoon te redden, omdat hij als demonstrant werd opgepakt. U deed destijds ook mee aan 

een demonstratie, maar u werd hiervoor niet opgepakt. Uw zoon werd uiteindelijk vrijgelaten. In 1394 

(2015/2016) kwam u samen met uw dochter Mehri naar België om uw andere dochter Maryam 

bezoeken. Net voor uw reis werd een tumor in uw borst vastgesteld. U besloot om uw reis niet af te 

breken en het slechte nieuws te laten bezinken. De dokter waarschuwde u dat u bij terugkeer naar Iran 

geopereerd moest worden. In België ging u voor de eerste keer een kerk binnen. Toen u de kerk van 

Jette betrad begon u te huilen. U begon te bidden en Jezus te bedanken dat u in uw leven de kans 

kreeg om naar een kerk te gaan en bedankte hem voor het ontvangen van een Schengenvisum dat u de 

kans gaf uw dochter te bezoeken in België. Tijdens uw reis naar België bracht u veel tijd door in kerken: 

u vond ze mooi en fotografeerde ze. Bij terugkeer naar Iran ging u opnieuw naar het ziekenhuis voor uw 

tumor in uw borst maar van de tumor schoot niets meer over. U zag het als een mirakel. 

In Teheran werkte u als bejaardenverzorgster bij een oude dame bij wie u uw collega Azar leerde 

kennen. Rond tir/mordat 1397 (juni/juli/augustus 2018) kwam Azar bij u op bezoek. Ze vertelde u toen 

dat ze al drie à vier maanden christen geworden was. Samen spraken jullie veel over religie en ze vroeg 

u mee naar een huiskerk. U ging akkoord en uw vriendin Azar stelde u voor aan Nahid, de organisator 

van de huiskerk. U ging met haar in tir 1397 (juni/juli 2018) voor het eerst mee naar de huiskerk in 

Manzariyeh (Karaj). In totaal ging u acht à negen keer naar een huiskerkviering. De 

huiskerkbijeenkomsten vonden plaats in Karaj bij Susan of bij Azar in Teheran. De vrijdag voor uw 

vertrek naar België ging u voor de laatste keer naar de huiskerk. Op zondag 3 februari 2019 reisde u 

met uw oudste dochter Mehri naar België om uw dochter Maryam te bezoeken. Voor uw vertrek ging uw 

gsm stuk en besloot u het nummer van Mehri aan enkele huiskerkleden, nl. aan Nahid, Azar en Sanas, 

te geven, voor het geval ze u nodig zouden hebben. Toen u ongeveer een week in België was, kreeg 

Mehri in België telefoon van uw jongste dochter Maliheh die haar vertelde dat uw zoon Mehdi op 21 

bahman 1397 (10 februari 2019) in jullie woning bezoek had gekregen van agenten in burger die naar u 

en uw dochter Mehri kwamen vragen, dat ze hem hierbij mishandeld en geduwd hadden, dat uw kamer 

doorzocht werd en dat de agenten enkele persoonlijke spullen in verband met het christendom van u in 

beslag genomen hadden. U vernam dit nieuws de dag nadien en door het voorval zakte uw bloeddruk 

en moest u in België naar het ziekenhuis gevoerd worden. U begreep meteen wat er aan de hand was. 

Intussen contacteerde u niemand van uw huiskerkvriendinnen om hen te waarschuwen dat de agenten 

waren binnengevallen in uw woning: u vreesde immers dat de telefoon afgeluisterd zou worden. Op 23 

of 24 bahman 1397 (12 of 13 februari 2019) kreeg Mehri telefoon van de dochter van één van de 

huiskerkleden – zij wou haar naam niet geven en vroeg om het nummer te wissen – om te zeggen dat 

iedereen van de huiskerk werd opgepakt en u best niet meer kon terugkeren naar Iran. U wilde 

terugbellen maar uw dochters hielden u tegen. De dag voordat u moest terugvliegen naar Iran kwam er 

familie op bezoek bij uw dochter Maryam om afscheid te nemen van u en uw dochter Mehri. Uw familie 

had geen weet van uw problemen maar op die dag werden ze toch op de hoogte gesteld. Eén van de 

aanwezigen was Maryam, een nicht van uw schoonzoon. Ze stelde u voor om u mee te nemen naar een 

kerk vol Iraniërs in Kuurne. U besloot in België te blijven en uw dochter Mehri keerde terug naar Iran. 

Haar spullen werden doorzocht op de luchthaven en ze werd ondervraagd: de autoriteiten wilden 

immers weten waar u was. Uw zoon Mehdi had schrik dat de agenten nogmaals zouden binnenvallen 

en hij trok in bij Mehri. Ondertussen huren Mehri en Mehdi samen een woning en hebben ze er geen 

idee van of de agenten nog zijn langs geweest in uw woning. 

Op 16 februari 2019 ging u voor het eerst naar de kerk in Kuurne waar op 5 esfand 1397 (24 februari 

2019) voor u het verlossingsgebed werd uitgesproken. U voelde zich nu echt bekeerd. Op 6 juli 2019 

werd u gedoopt. U ging naar de kerk van Kuurne tot de coronacrisis begon in maart 2020. Vanaf maart 

ging u drie à vier keer naar een Iraanse kerk in Brussel. U voelt echter geen connectie met de kerk in 

Brussel en besloot om niet meer te gaan. De kerk in Kuurne houdt de vieringen wel online, maar die 

volgt u niet: u zat lange tijd zonder gsm en technologie is niet uw ding. U leest wel iedere avond de 

Bijbel en in het opvangcentrum komt u samen met enkele gelovigen om te praten over het christendom. 

Op 8 maart 2019 verzocht u in België om internationale bescherming. U verklaarde ten gevolge van uw 

bekering niet meer naar Iran terug te kunnen keren. 
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Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende documenten neer: uw 

origineel paspoort met een geldig Schengenvisum van 3 februari 2019 t.e.m. 5 maart 2019; een kopie 

van de eerste vier pagina’s van uw shenasnameh (geboorteboekje); een kopie van de eerste pagina van 

uw mellikaart (nationale kaart); een kopie van de huwelijksakte van u en uw ex-man Mohammad H.Y. 

(…); uw elektronische vliegtickets Teheran – Moskou – Brussel; een attest van de Evangelische kerk in 

Kuurne d.d. 3 augustus 2020 waaruit blijkt dat u meestal aanwezig bent op bijeenkomsten en 

Bijbelstudie volgt; uw doopattest d.d. 6 juli 2019; en enkele foto’s van uw doop en van een viering in de 

kerk. Na het onderhoud liet uw advocaat via mail op 6 oktober 2020 weten dat u er niet in geslaagd was 

om een medisch attest ivm uw ziekenhuisopname in België te regelen. 

B. Motivering 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, 

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw 

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

verplichtingen. 

Na grondig onderzoek 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. 

Vooreerst wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen dat u in Iran sinds uw middelbare schooltijd 

interesse en liefde koesterde voor de figuur van Jezus Christus als een profeet binnen de islam, net 

zoals u van de profeten Mozes en Mohammed hield (CGVS I, p. 11; p. 13-17; CGVS II, p. 7-10; p. 16-

17), op zich niet meteen betwist. Hieruit kan bij terugkeer evenwel geen risico op vervolging afgeleid 

worden. U verklaarde in dit verband uitdrukkelijk dat men geen christen hoeft te zijn om van Jezus 

Christus te mogen houden: voor uw bekering tot het christendom die u in 1397 (2018) plaatste, 

beschouwde u zichzelf ondanks uw interesse voor Jezus als moslima. U wees er bovendien nog op dat 

Jezus en Maria in de koran vermeld staan. U vroeg zich zelfs af wat er zo raar was aan uw 

[decennialange] interesse voor Jezus Christus dat er tijdens uw eerste onderhoud zoveel vragen over 

gesteld moesten worden (CGVS I, p. 12-15; CGVS II, p. 7; p. 17). Dat het loutere feit liefde voor Jezus 

te koesteren zonder christen te zijn, bij terugkeer naar Iran op zich geen risico inhoudt, blijkt ook uit uw 

houding. Toen u in 1394 (2015-2016) voor het eerst gedurende een tweetal maanden naar België 

kwam, reisde u probleemloos naar Iran terug. Ook toen u in 2019 naar België kwam, had u de intentie 

om naar Iran terug te keren (CGVS I, p. 9; p. 12-14). 

Wel dient vastgesteld te worden dat u uw bekering tot het christendom en uw betrokkenheid bij een 

huiskerk in Iran niet aannemelijk gemaakt heeft. 

Uw verklaringen over hoe u in Iran met het christendom in contact kwam, doen immers vragen rijzen. U 

verklaarde kennis gemaakt te hebben met het christendom dankzij uw collega Azar, die zelf een 

bekeerde christen is en u introduceerde in haar huiskerk. U heeft haar profiel als bekeerde christen 

echter niet aannemelijk gemaakt. U wist immers zeer weinig te vertellen over Azars bekering en had 

geen enkel idee hoe zij in contact kwam met het christendom. Het is opmerkelijk dat u haar zelfs niet 

eens vroeg hoe of via wie ze christen werd of waarom zij voor het protestantisme had gekozen. Hoewel 

u wist dat ze naar [christelijke] bijeenkomsten ging, wist u niet in welke mate ze een praktiserende 

christen was. Gevraagd waarom u er geen vragen over stelde, moest u het antwoord schuldig blijven: u 

wist het niet. Dit overtuigt niet. U gaf immers aan dat u de dag waarop Azar u kenbaar maakte dat ze 

even daarvoor christen was geworden naar eigen zeggen heel veel met haar gepraat heeft – ze vertelde 

u toen heel veel over het christendom –, dat u op professioneel gebied intensief met haar samenwerkte 

en dat u haar één à twee keer per week sprak aan de telefoon (CGVS I, p. 11; p. 17; CGVS II, p. 11). 

Uw vage verklaringen over Azars bekeringsproces en het feit dat u hierover geen vragen stelde, daar 

waar redelijkerwijs verwacht kan worden dat u als zelfverklaarde bekeerlinge hiervoor interesse zou 

opbrengen, tasten de geloofwaardigheid van het door u beweerde profiel van Azar als bekeerde christen 

dan ook aan waardoor tevens de geloofwaardigheid van uw bewering dat zij als christen u de weg naar 

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

helling komt te staan. 

Dat er aan uw huiskerkbezoek geen geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit het feit dat u warrige 

verklaringen aflegde over het aantal bezoeken aan de huiskerk. Zo sprak u bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken over zes deelnames aan een viering (CGVS-vragenlijst, ingevuld op de DVZ, 

vraag 3.5). Op het Commissariaat-generaal verklaarde u dan weer tijdens uw eerste onderhoud dat u 

met de laatste keer erbij zeven keer naar de huiskerk ging (CGVS I, p. 24) en tijdens uw tweede 

onderhoud had u het over acht of negen keren (CGVS II, p. 13). Op een andere moment verklaarde u 

ook dat u twee keer per maand een viering in de huiskerk bijwoonde en dat u voor het eerst in de 
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maand tir (juni/juli) naar de kerk ging (CGVS I, p. 18; p. 24). Dit zou, gelet op uw vertrek d.d. 13/11/1398 

(3 februari 2019) (CGVS I, p. 8), impliceren dat u (minstens) twaalf keer naar de huiskerk zou geweest 

zijn. Deze verklaringen zijn niet coherent. Eveneens legde u tegenstrijdige verklaringen af over de 

locatie van de huiskerk. Zo verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat u zes keer deelnam aan 

een viering in Karaj (CGVS-vragenlijst, ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Tijdens uw tweede onderhoud 

op het Commissariaat-generaal stelde u echter dat de vieringen één of twee keer doorgingen in Karaj, 

dit was bij Susan. Voor de rest vonden de vieringen plaats bij Azar. Zij woonde in Teheran en verhuisde 

nadien naar Andisheh. Dit is een gemeente tussen Karaj en Teheran. De vieringen die u bijwoonde 

gingen enkel op twee adressen door, met name in Karaj en in Teheran (CGVS II, p. 13-14). Uw 

incoherente verklaringen over uw huiskerkbezoeken zetten de geloofwaardigheid ervan danig op de 

helling. 

Verder is het hoogst bevreemdend en zelfs onwaarschijnlijk dat u enerzijds verklaarde dat de huiskerk 

enkele voorzorgsmaatregelen nam – jullie mochten niet met anderen over de bijeenkomsten praten, er 

mocht in de gang van het gebouw waar de huiskerk plaatsvond niet gepraat worden en jullie konden de 

trap slechts per twee nemen – (CGVS II, p. 15), maar dat er tijdens de bijeenkomsten anderzijds wel 

mocht gefilmd en gefotografeerd worden (CGVS I, p. 24). Gelet op het risico van huiskerkbijeenkomsten 

lijkt het weinig waarschijnlijk dat organisatoren en deelnemers van een huiskerk zouden toelaten dat er 

tijdens dergelijk potentieel risicovolle bijeenkomsten beeldmateriaal, dat later mogelijk tegen de 

huiskerkgangers kon gebruikt worden, zou worden opgenomen. 

Dat er geen geloof wordt gehecht aan uw deelname in de huiskerk wordt bijkomend bevestigd doordat u 

tegenstrijdige verklaringen aflegde over het bezit van de Bijbel. Daar waar u bij het eerste onderhoud 

verklaarde dat u thuis beschikte over kopieën van de Bijbel en u de laatste viering een kleine 

pocketbijbel cadeau kreeg van broeder Hamed uit de huiskerk – de kopieën en de Bijbel werden bij een 

inval bij uw thuis zelfs meegenomen – (CGVS I, p. 20), zei u tijdens uw tweede onderhoud dat u in Iran 

geen Bijbel had: u wist immers niet waar u die zou kunnen vinden. U kreeg wel kopieën tijdens de 

huiskerkbijeenkomsten (CGVS II, p. 12). 

Voorgaande bevindingen nopen ertoe te besluiten dat er aan uw huiskerkbezoek in Iran geen geloof kan 

worden gehecht. 

Aangezien u beweerde dat u zich christen voelde door uw deelname aan huiskerkbijeenkomsten (CGVS 

II, p. 15) en aangezien er aan uw huiskerkbezoek geen enkel geloof kan worden gehecht, wordt ook de 

geloofwaardigheid van uw bewering dat u zich in Iran reeds als christen beschouwde fundamenteel 

ondermijnd. 

Bijgevolg wordt er evenmin geloof gehecht aan uw problemen ten gevolge van uw beweerde bekering in 

Iran. Dat hieraan geen geloof kan worden gehecht, blijkt tevens uit de volgende vaststellingen. 

Zo is het opmerkelijk dat, hoewel u reeds op 22 bahman 1397 (11 februari 2019) vernam dat de 

autoriteiten de dag voordien bij u thuis binnenvielen omwille van uw christelijke activiteiten - toen wist u 

nog niets van hetgeen in de huiskerk was gebeurd of zou gebeuren -, u geen enkele moeite deed om 

uw vriendinnen van de huiskerk te verwittigen n.a.v. deze inval bij u thuis. U had nochtans wel degelijk 

begrepen wat er aan de hand was en had de intentie om uw vriendinnen op te bellen. Dat uw dochter 

aanraadde om de situatie af te wachten, dat de situatie mogelijk gevaarlijk was voor jullie en dat u dacht 

dat uw telefoon werd afgeluisterd, overtuigt, gelet op uw veilig verblijf in België, niet. Uw houding, met 

name dat u geen enkel initiatief aan de dag legde om uw huiskerkgenoten op de hoogte te brengen van 

de inval in uw woning waarbij christelijke stukken werden in beslag genomen – hierdoor hadden ze 

eventueel voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om zelf problemen te vermijden –, is bijzonder vreemd 

en ondermijnt op zich de geloofwaardigheid van de door u beweerde inval bij u thuis. Dat u zo onwel 

werd van het nieuws waardoor u in België met uw dochter naar het ziekenhuis moest wegens een 

bloeddrukval - er werd u een infuus toegediend -, rechtvaardigt, mede gelet op de ernst van de zaak, uw 

houding niet. U verliet immers na twee uur reeds het ziekenhuis. Overigens toonde u uw 

ziekenhuisopname in België niet aan. Wanneer u gevraagd werd naar een medisch attest ter staving 

van uw korte ziekenhuisopname, verklaarde u dat uw dochter u onmogelijk kon helpen: uw dochter wist 

niet naar welk ziekenhuis jullie gingen, op welke afdeling u belandde en wanneer het was. U benadrukte 

dat u sinds het incident niet veel contact meer had met uw dochter (CGVS I, p. 21-23; CGVS II, p. 4-5; 

p. 25). Uw advocaat liet via mail d.d. 6 oktober 2020 weten dat u het medisch attest niet kan bezorgen, 

omdat u momenteel geen contact meer heeft met uw dochter. Er kan echter niet worden ingezien 

waarom u uw dochter zou nodig hebben om dit medische attest te regelen. Bovendien kan van een 

verzoeker om internationale bescherming in alle redelijkheid worden verwacht dat hij of zij alles 

onderneemt om al deze documenten die zijn of haar problemen ook maar enigszins kunnen aantonen 

neer te leggen, hetgeen u duidelijk niet gedaan heeft. U heeft bijgevolg uw ziekenhuisopname in België 

en de oorzaak ervan, met name het feit dat u op de hoogte werd gebracht van de inval in uw woning in 

Iran, niet aangetoond. 
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Dat er aan uw problemen ten gevolge van uw christelijke activiteiten in Iran geen geloof gehecht wordt, 

wordt bevestigd doordat u niet de minste informatie had over het lot van uw huiskerkgenoten: u had 

geen enkel idee wie er werd opgepakt tijdens de inval in de huiskerk en wie er precies aanwezig was, 

wanneer de inval plaatsvond of wie u verwittigde over de inval. Nochtans kan van een verzoeker om 

internationale bescherming in alle redelijkheid verwacht worden dat hij of zij zich zo volledig mogelijk 

informeert over al deze aspecten die enigszins verband houden met zijn of haar beweerde vrees. U 

greep op geen enkel mogelijke manier de kans om u te informeren naar uw huiskerkgenoten: noch 

probeerde u via een organisatie die zich bezighoudt met het lot van de vervolging van christenen 

hierover informatie te vergaren, noch via de Iraanse pers via internet, noch via uw familie in Iran omdat 

niemand van uw familieleden weet had van uw christelijke activiteiten en uw familie ondertussen 

verhuisd is. Dat u in het opvangcentrum weinig internet hebt en de technologie niet kent (CGVS I, p. 21-

23; CGVS II, p. 6), houdt geen steek. U heeft immers contacten via WhatsApp en op uw gsm heeft u 

een applicatie waarop u nieuws ontvangt uit Iran, en zo nu en dan zelfs christelijk nieuws (CGVS I, p. 6; 

CGVS II, p. 19). Uw gebrek aan informatie over de gebeurtenissen in Iran en uw compleet nalaten om u 

hierover ook maar enigszins te informeren, wijzen niet alleen op een gebrekkige affiniteit met uw 

huiskerkgenoten, waardoor uw huiskerkbezoek bijkomend wordt ondermijnd, maar ondergraven ook en 

vooral de door u beweerde problemen van de huiskerk. 

Bovenstaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat er aan uw bekering in Iran en uw problemen 

aldaar geen geloof gehecht kan worden. 

Aangezien uit uw verklaringen opgemaakt kan worden dat u uw kerkgang in België situeert in het 

verlengde van uw beweerde eerdere bekering in Iran, en aangezien hieraan geen enkel geloof kan 

worden gehecht, komt de geloofwaardigheid van uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook 

danig op de helling te staan. Er kan dan ook besloten worden dat u hier eerder omwille van 

opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging naar de kerk gaat. 

Zelfs al wordt niet ontkend dat u enige basiskennis heeft over het christendom en zelfs al liet u zich 

dopen – christelijke kennis kan via studie verworven worden, zonder dat men daadwerkelijk een 

oprechte christen is, en een doopsel kan ook louter formeel plaatsvinden, zonder dat er sprake is van 

een verinnerlijkte overtuiging – wijzen verschillende bijkomende elementen op een onoprechte bekering 

in België. 

Het is immers onder meer bevreemdend dat, aangezien uw bekering in Iran ongeloofwaardig is, u zich 

reeds op 5/12/1397 (24 februari 2019), toen het verlossingsgebed voor u werd voorgelezen, als bekeerd 

beschouwde, terwijl u pas een week daarvoor voor het eerst naar de kerk in België ging. Dat u zich 

dermate snel heeft bekeerd tot een andere godsdienst, roept zeer ernstige vraagtekens op. Een 

vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het christendom is immers een zeer ingrijpende en 

fundamentele gebeurtenis. Men kan verwachten dat er aan deze bekering een ruime mate aan reflectie 

en studie vooraf is gegaan, hetgeen bij u dus niet het geval is. Aansluitend hierbij is het opmerkelijk dat 

u pas nadat het verlossingsgebed voor u werd gelezen, doorhad dat u naar een protestante kerk ging. 

Dat u aanvankelijk niet wist tot welke strekking van het christendom u zich had bekeerd, wijst op weinig 

diepgang en/of reflectie (CGVS I, p. 24 en 25). 

Voorts ontwikkelde u in België, waar u uw geloof in alle vrijheid en veiligheid kan belijden, evenmin 

overtuigende geloofsactiviteiten. Sinds de coronacrisis begon in maart 2020 laat u de onlinevieringen 

die uw kerk in Kuurne organiseert, aan u voorbij gaan. Dat u niet deelneemt aan online vieringen omdat 

u moeite heeft met het gebruik van technologie, overtuigt niet. U verklaarde immers dat u lid bent van 

twee christelijke kanalen op sociale media (CGVS II, p. 19), waardoor niets erop wijst dat het voor u 

onmogelijk zou zijn om online de vieringen te volgen. Voorts gaf u aan dat er in Brussel een Iraanse 

kerk is die na het uitbreken van de coronacrisis nog regelmatig vieringen liet doorgaan (CGVS II, p. 18), 

wat u een vlakbij uw woonplaats gelegen alternatief kon bieden voor de online vieringen van uw kerk in 

Kuurne. U ging er evenwel slechts een drietal keer naartoe. Het loutere feit dat u niet meteen connectie 

vindt met deze religieuze gemeenschap, onder meer omdat u het maar niets vindt dat de pastoor in zijn 

eigen taal spreekt, hetgeen achteraf naar het Farsi wordt vertaald, en omdat de geluidsboxen niet 

duidelijk genoeg voor u zijn, waardoor u slechts een beperkt aantal keer naar die kerk ging, zonder een 

alternatief te zoeken – u hoorde van een andere kerk in het Brusselse, maar uit niets blijkt dat u er reeds 

was geweest – (CGVS II, p. 18, 20), wijst niet meteen op een diepgewortelde religieuze overtuiging, 

temeer daar u beweerde het belangrijk te vinden om naar een kerk te gaan om te groeien en te leren – 

uw kennis was naar eigen zeggen ten tijde van uw tweede onderhoud nog niet uitgebreid – en temeer 

daar u aangaf dat, indien de kerk van Kuurne niet opnieuw zou openen als gevolg van de coronacrisis, u 

wel bereid was om intensiever naar de kerk van Brussel te gaan. Dat u slechts drie à vier keer sinds 

maart 2020 naar de kerk in Brussel ging (CGVS II, p. 18, 20), en niet vaker probeerde om toch een 

connectie met een kerkgemeenschap te vinden, plaatst grote vraagtekens bij uw algehele motivatie om 

naar de kerk te gaan in België. 
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Bijkomend is het frappant dat u sinds uw aankomst in België weinig christelijke feesten vierde. Zo vierde 

u vorig jaar geen Kerstmis: u ging niet buiten het opvangcentrum, en hoewel u aangaf dat er zaken 

buitenshuis georganiseerd werden voor Kerstmis, bleef u in het opvangcentrum. Evenmin herinnerde u 

zich of u vorig jaar Pasen vierde en ook dit jaar kon u niet met zekerheid zeggen of er in de kerk van 

Kuurne na de start van de coronacrisis iets georganiseerd werd met Pasen (CGVS II, p. 22). Van 

iemand die zich bekeerde naar het christendom en die het belangrijk vindt om zijn of haar beweerde 

geloofsovertuiging in gemeenschap te vieren – u ging immers tot het uitbreken van de coronacrisis naar 

de kerk van Kuurne –, kan verwacht worden dat hij of zij weet of er op Pasen al dan niet in zijn kerk een 

online viering werd georganiseerd. Pasen is immers het christelijke feest bij uitstek, waarbij de essentie 

van het christendom, met name de verrijzenis van Jezus, wordt gevierd. Dat u twee jaar op rij niets 

religieus (zoals contemplatie en gebed) ondernam om Pasen te vieren – u kwam niet verder dan dat u 

toen gebak at (CGVS II, p. 23) –, ondermijnt wederom de oprechtheid en diepgang van uw beweerde 

geloofsovertuiging in zeer ernstige mate. 

Gelet op het geheel van bovenstaande bevindingen slaagde u er niet in om aan te tonen dat uw 

beweerde bekering tot het christendom in België is ingegeven door een oprechte religieuze overtuiging. 

Bijgevolg blijkt uit niets dat u bij een eventuele terugkeer naar Iran zich zal manifesteren als christen of 

dat u als dusdanig zal worden gezien door uw omgeving. 

Dat u werd gedoopt en dat u in België naar de kerk bent gegaan, zoals uit de door u neergelegde 

documenten blijkt, wordt door het Commissariaat-generaal niet ontkend. Het feit dat u ter staving van uw 

doopsel en van uw kerkgang documenten neerlegt wil evenwel niet zeggen dat er wordt uitgegaan van 

een geloofwaardige bekering. Uw doopsel en kerkgang dienen immers ook aannemelijk te worden 

gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de bekering tot het nieuw gekozen 

geloof, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Overigens is het eigenaardig dat 

de Iraanse kerk van Kuurne in haar attest d.d. 3 augustus 2020 schrijft dat u meestal aanwezig bent op 

de samenkomsten, terwijl u op dat moment al maandenlang niet meer naar de kerk in Kuurne ging en 

ook niet deelnam aan onlinesessies (CGVS II, p. 19). Deze vaststelling zet de bewijswaarde van dit 

attest dan ook enigszins op de helling. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, 

blijkt bovendien hoe dan ook dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende 

verzoekers om internationale bescherming. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel 

hadden – u heeft dit evenwel niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in 

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

Tot slot kan er betreffende uw deelname aan de demonstraties in 1388 – u werd in tegenstelling tot uw 

zoon niet gearresteerd (CGVS I, p. 7) –, opgemerkt worden dat uw deelname voor u geen reden vormde 

om Iran te verlaten (CGVS II, p. 5). Hierna reisde u overigens nog naar het buitenland en keerde u 

(probleemloos) naar Iran terug. 

De informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt werd aan uw administratieve dossier 

gevoegd. 

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

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

vroeger huwelijk met Mohammad H.Y. (…) en uw reisroute wordt niet getwijfeld. 

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. Verzoekster stelt dat zij de motieven die zijn opgenomen in de bestreden beslissing niet kan 

aanvaarden.  

 

Verzoekster betoogt: 

“Verzoekster merkt op dat de bestreden beslissing een aantal beoordelingsfouten maakt en hoe dan ook 

de essentie mist; uiteraard vraagt een onderzoek naar bekering een grote mate van invoelingsvermogen 

en wijsheid, die verdergaat dan een louter rationele beoordeling van een aantal feiten en verklaringen. 

Meer dan in welke materie ook, dienen alle elementen in hun samenhang te worden begrepen, zijn zij 

complex en hoogst subjectief omwille van het spirituele karakter ervan. 

Trouwens er kan ook opgemerkt worden dat verzoekster zich vooral tijdens het eerste gehoor niet op 

haar gemak voelde omwille van de aard en de toon van de vraagstelling en dit werd minstens in bedekte 

termen aangekaart bij het begin van het tweede gehoor, hierbij rekening houdend dat ondergetekende 

het eerste gehoor niet zelf had bijgewoond. 
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Ten eerste wil verzoeksters raadsman opmerken dat in dit dossier een jarenlange interesse voor Jezus 

en het christendom voor waar wordt aangenomen, en daartegenover staat dat ook wordt aangenomen 

als feitelijk gegeven dat verzoekster geen praktiserend moslim was, maar een "geboren" moslim. 

De stelling dat louter "liefde voor Jezus" bij terugkeer naar Iran op zich geen risico inhoudt, is reeds niet 

helemaal correct. Uiteraard kan de loutere "liefde voor Jezus" niet zomaar worden vastgesteld en heeft 

deze "interne overtuiging" verzoekster destijds er niet van weerhouden om naar Iran terug te keren. 

Niettemin is het zeker zo dat indien de autoriteiten deze interne overtuiging zouden (kunnen) 

toeschrijven aan verzoekster, dit reeds hoogst problematisch zou kunnen zijn. 

Zo zou ook op dat ogenblik het bezit van boeken of documenten zeker als problematisch geweest zijn, 

maar er was toen geen enkele sprake van een situatie waarbij zij ook maar enigszins in het vizier van de 

autoriteiten was gekomen. 

Dit was anders nav de huiszoeking terwijl verzoekster zich in België bevond; trouwens hierbij werden 

precies persoonlijke spullen in verband met het christendom in beslag genomen, - en is ook niet 

aangetoond dat verzoekster op heterdaad werd betrapt bij het bijwonen van een huiskerkbijeenkomst, 

laat staan dat zij gedoopt was of iets dergelijks... 

De redenering faalt hier dus al bij de eerste premisse. 

In elk geval dient herhaalt te worden dat er absoluut sprake is van een proces, een jarenlang proces, 

waarbij de liefde en interesse voor Jezus constant was en dat op een bepaald moment gekatalyseerd 

werd door het contact met een huiskerk in Iran. 

Inderdaad, verzoekster was wel degelijk betrokken bij een huiskerk én de redenen die de bestreden 

beslissing aanhaalt om dit in twijfel te trekken zijn niet afdoende.” 

 

Verzoekster vervolgt, inzake de motivering omtrent haar onwetendheid aangaande het bekeringsproces 

van Azar: 

“Verzoekster merkt ook hier een belangrijke beoordelingsfout op in de zin dat haar collega niet Azar 

was, maar Afsaneh; zij bracht haar in contact met Azar, die de huis leidde en die in Karaj woonde. 

Het spreekt toch voor zich dat verzoekster niets bijzonders weet over Azar, temeer daar mensen in Iran 

altijd voorzichtig zijn. Over Afsaneh wist zij wel één en ander maar ook niet de precieze antwoorden op 

de door het CGVS gestelde vragen... zo discussieerden zij wel veel over religieuze zaken, zo wist zij 

ook dat Afsaneh wel een bepaalde politieke achtergrond had en dat twee van haar broers waren 

geëxecuteerd...ze hield niet van de Islam. 

Over Azar wist zij inderdaad niet veel, behalve dat zij twee dochters had en de dingen die zij zag tijdens 

de bijeenkomsten, maarzij ging haar geen persoonlijke vragen stellen. 

Als voorbeeld geeft verzoekster hier ook aan dat zij over de priester van de Kerk in Kortrijk niet veel 

weet: hij is de voorganger maar zij gaat hem niet vragen hoe hij bekeert is én dat is dan nog in België.” 

 

Met betrekking tot de motieven betreffende haar huiskerkbezoeken in Iran, voert verzoekster aan: 

“Al deze opmerkingen zijn niet afdoende. 

Ten eerste zijn de verklaringen afgelegd op DVZ niet te vergelijken met de gedetailleerde vragen en 

antwoorden die opgetekend zijn in het kader van het onderzoek door het CGVS. 

Hierbij dient ook vermeld te worden dat verzoekster zich niet op haar gemak voelde tijdens het eerste 

gehoor en zich eigenlijk "aangevallen" voelde door de manier waarop zij werd ondervraagd en die blijk 

gaf van een bevooroordeeldheid en wantrouwen in plaats van een open en respectvolle houding. 

Het bepalen van het aantal huiskerkbezoeken is immers nav een spontane vraagstelling niet 

onmiddellijk correct te bepalen en verzoekster heeft een approximatief getal gegeven maar na hierover 

grondiger te hebben nagedacht kon zij dit uiteindelijk meer precies bepalen op 7 à 8 huiskerkbezoeken. 

De "berekening" die het CGVS zelf maakt terzake is niet pertinent. 

Deze gingen inderdaad ook door op verschillende plaatsen, zo bij Azar in Karaj maar ook bij enkele 

andere leden van de huiskerk; Andisheh was de plaats waar Afsaneh woonde; in elk geval ging het 

steeds op locaties tussen Karaj en Teheran; het is moeilijk in te zien hoe de verklaringen van 

verzoekster niet correct zouden zijn. 

Ook inzake de voorzorgsmaatregelen maakt de bestreden beslissing een eigen conclusie die niet 

overeenstemt met de verklaringen van verzoekster; dat er gefotografeerd werd en gefilmd klopt, maar 

dit ging niet over de vieringen, dit was bvb als er gegeten of gefeest werd wat er was bij die gelegenheid 

ook een moment waarop ze bvb een cake aten, of een verjaardag vierden/herdachten... 

Met betrekking tot de "bijbel" tenslotte, bevestigt verzoekster dat zij in Iran geen "Bijbel" had maar dat zij 

wel copieën kreeg van delen uit het evangelie, dat ze dan lazen, en dat zij inderdaad ook op het laatste 

een boekje kreeg dat het "Evangelie" bevatte. Het is pas nu in België dat zij een "Bijbel" heeft, - en 

dagelijks leest.” 

Waar op basis van het voorgaande haar bekering in Iran in twijfel wordt getrokken, doet verzoekster 

gelden: 
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“Verzoekster begrijpt deze redenering niet en betwist de pertinentie ervan. Bovendien is de redenering 

fout, zoals hierboven al aangetoond. 

Hoe dan ook is het zo, zoals ook reeds hierboven uitgelegd, dat het deelnemen aan de 

huiskerkbijeenkomsten als katalysator werkte en zij geleidelijk tot de overtuiging begon te komen dat zij 

christen was en wilde zijn. 

Uiteraard zijn al deze overwegingen van aard om de geloofwaardigheid en de oprechtheid van 

verzoekster in een slecht daglicht te stellen, maar zij zijn niet overtuigend. 

Bovendien leiden zij ook af van de essentiële vraag, namelijk te weten of verzoekster thans bekeerd is 

en omwille daarvan en het feit dat zij dat geloof niet kan en mag belijden in Iran, een gegronde vrees 

voor vervolging koestert. 

Precies met betrekking tot dit punt dient immers opgemerkt te worden dat de Iraanse autoriteiten 

ondertussen "spullen in verband met het christendom van verzoekster in beslag genomen hebben" en 

dat dit, samengenomen met de informatie dat alle leden van de huiskerk werden opgepakt de reden was 

waarom verzoekster niet meer kon terugkeren. Of verzoekster zich destijds in Iran reeds al dan niet 

christen voelde is daarbij niet doorslaggevend en is hoe dan ook een kwestie van interpretatie in die zin 

dat een gevoel van die aard niet opeens ontstaat maar wel geleidelijk groeit.” 

 

Verder gaat verzoekster in op de motieven inzake haar problemen in Iran. Dienaangaande stelt zij: 

“Ook het vervolg van de redenering is te zwak en volstaat niet om de problemen die verzoekster en haar 

familie in Iran kenden omwille van haar huiskerk bezoeken zomaar te ontkennen. 

Verzoekster heeft vermeld dat zij de laatste week voor haar vertrek uit Iran geen gsm had omdat die 

defect was en dat zij niet iedereen gecontacteerd had maar wel aan haar dochter gevraagd had of ze 

haar nummer mocht geven aan Afsaneh en Azar. 

Verzoekster bevond zich op het ogenblik van die gebeurtenissen in België en zij was inderdaad onzeker 

over de ware toedracht van de zaak na het eerste bezoek bij haar thuis; zij had op dat ogenblik ook 

geen telefoon met de contacten van de leden van de huiskerk maar het is hoe dan ook zo dat 

verzoekster niet zo'n nauwe contacten onderhield met die mensen, uitgezonderd Afsaneh; deze 

personen waren weliswaar gelijkgezinden en hadden een gezamenlijke interesse waardoor zij zich 

verzamelden maar voor het overige hadden zij heel weinig kennis over elkaar, wat heel begrijpelijk is. 

Hoe dan ook was het niet aan verzoekster om allerlei acties te gaan ondernemen vanuit België en 

vervolgens toen zij vernam dat die leden opgepakt zouden geweest zijn, was het hoe dan ook te laat. 

De verwachtingen die volgens de bestreden beslissing mogen gesteld worden lastens verzoekster zijn 

niet realistisch en houden geen rekening met de situatie in het land van herkomst noch met de 

omstandigheden van de zaak. 

Verzoekster heeft bovendien voldoende toelichting gegeven omtrent de vrij problematische 

familieconstellaties, dewelke er voor zorgen dat zij vrijwel alleen staat om haar problemen op te lossen.” 

 

Betreffende de stelling dat zij zich na aankomst in België opvallend snel bekeerde, geeft verzoekster 

aan: 

“De bestreden beslissing spreekt zichzelf hier tegen: verzoekster heeft immers gezegd dat zij zich reeds 

in Iran christen voelde; hoe dan ook interesseerde zij zich al jarenlang aan religieuze zaken en meer in 

het bijzonder de christelijke geloofsleer. Zij verklaarde bovendien dat zij over een periode van 

verschillende maanden deelnam aan huiskerkbijeenkomsten en dit werkte als een katalysator. 

Het is dan ook helemaal niet bevreemdend dat zij aangekomen in België, waar zij ook niet voor het eerst 

aanwezig was op dat ogenblik, de nodige stappen kon zetten om zich te laten dopen. 

Hierbij dient toch wel opgemerkt te worden dat ook de kerk enige controle uitoefent en niet zomaar 

iedereen doopt.” 

 

Verder voert verzoekster inzake haar (pogingen tot) kerkgang in België aan: 

“Ook al kan verzoekster enig begrip opbrengen voor deze redenering, niettemin dient zij erop te wijzen 

dat ook deze redenering niet afdoende is en geenszins op objectieve wijze kan aantonen dat zij geen 

diepgewortelde religieuze overtuiging zou hebben en zich geen christen zou voelen. Het besluit dat zij 

geen overtuigende geloofsactiviteiten zou hebben doordat ze niet voldoende online vieringen volgt en 

geen aansluiting voelde bij de kerk in Brussel is niet afdoende. Verzoekster is christen in haar hart leest 

elke dag de bijbel. Zij heeft nog contact met de kerk in Kuurne en zodra de vieringen daar opnieuw 

doorgaan zal zij deelnemen. De bestreden beslissing lijkt verkeerd in te schatten welke de impact van 

de corona maatregelen is geweest op de religieuze beleving in België.” 

 

Aangaande het al dan niet vieren van christelijke feesten, verklaart verzoekster vervolgens: 

“De bestreden beslissing getuigt van groot wantrouwen ten opzichte van verzoekster; ze vraagt dan ook 

om haar verklaringen die trouwens heel uitgebreid zijn en zich uitstrekken over twee verhoren van meer 



  

 

 

RvV X - Pagina 9 

dan 4 uur te herlezen. Het is immers onbegonnen werk om in het kader van het beroeps verzoekschrift 

al die gedetailleerde verklaringen te hernemen die zij gaf omtrent haar spirituele evolutie en haar 

christelijk geloof. De bestreden beslissing daarentegen focust op een aantal vragen/situaties waar 

verzoekster in feite dermate van streek is dat zij niet meer wist of geen zin meer had om "zichzelf te 

bewijzen"...” 

 

Verzoekster concludeert: 

“Indien een oprechte religieuze overtuiging wijst op een authentieke spirituele en zoekende houding 

naar waarheid, naar wijsheid en naar troost, dan blijkt uit de verklaringen van verzoekster meer dan 

voldoende dat haar religieuze overtuiging oprecht was en is... 

De bestreden beslissing hoedt zich er voor om uit te leggen welke dan wel de kenmerken zouden 

mogen zijn van een oprechte religieuze overtuiging.” 

 

Verder gaat zij in op de neergelegde documenten ter staving van haar activiteiten in België. Zij stelt: 

“Verzoekster heeft ook hier zo haar bedenkingen bij de criteria die de commissaris-generaal dan wel in 

acht wenst te nemen; alleszins stelt hij dat het bewijs van een doopsel en een regelmatige kerkgang 

geen aanwijzingen zijn voor een geloofwaardige bekering; dit doet minstens onze wenkbrauwen 

fronsen. 

Met betrekking tot het attest kan tenslotte nog opgemerkt worden dat dit attest het heeft over 

samenkomsten en dat verzoekster inderdaad aan de samenkomsten heeft deelgenomen, met dien 

verstande dat die inderdaad opgeschort waren sedert de federale corona maatregelen werden 

opgelegd. 

De attesten van kerkelijke oversten worden meestal te goeder trouw en oprecht opgesteld doch zij zijn 

geen juristen en de documenten moeten dan ook naar de "geest" beoordeeld worden”. 

 

Verzoekster geeft nog aan: 

“Verzoekster behoudt zich dus het recht voor om ter zitting alle opheldering te bieden die de 

geloofwaardigheid van haar asielrelaas en haar gegronde vrees voor vervolging wegens haar 

geloofsovertuiging, kan ondersteunen.” 

 

2.2. Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande “om haar alsnog het statuut van vluchteling toe te 

willen kennen, minstens de subsidiaire beschermingsstatus en in ondergeschikte orde het dossier terug 

te sturen naar het CGVS voor bijkomend onderzoek”. 

 

2.3. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog geen stukken of documenten bij het voorliggende 

verzoekschrift. 

 

2.4. Verzoekster legt ter terechtzitting bij aanvullende nota onder vorm van kopie een document neer 

van wat kan worden vermoed de Evangelische kerk in Kuurne van 26 mei 2021 en een document van 

de voorganger van de Iraanse kerk van Brussel van 13 september 2021 waarin wordt gesteld dat zij 

rekening houdende met de covid-pandemie langs kwam in deze kerken en zij enkele keren deelnam 

aan de bijbelstudie. 

 

3. Beoordeling van de zaak 

 

3.1. Dient, waar verzoekster in haar voorliggende verzoekschrift stelt dat zij zich het recht voorbehoudt 

“om ter zitting alle opheldering te bieden die de geloofwaardigheid van haar asielrelaas en haar 

gegronde vrees voor vervolging wegens haar geloofsovertuiging, kan ondersteunen”, vooreerst te 

worden opgemerkt dat, nog daargelaten dat zij in het geheel niet preciseert of concretiseert waarom en 

waarover zij dan wel zou wensen opheldering te bieden, de procedure voor de Raad overeenkomstig 

artikel 39/60, eerste lid van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) schriftelijk 

verloopt. Overeenkomstig het tweede lid van voormeld artikel mogen verzoekster en haar advocaat 

bovendien hun opmerkingen ter terechtzitting mondeling voordragen. Geen andere middelen mogen 

daarbij worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift uiteengezet zijn. Verzoekster had gelet 

op voormeld wetsartikel middels het onderhavige verzoekschrift de nodige verduidelijkingen kunnen en 

moeten doen. 

 

3.2. 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. 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 10 

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

noch betwist waar terecht gesteld wordt dat in haren hoofde geen bijzondere procedurele noden konden 

worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat haar rechten werden 

gerespecteerd en dat zij kon voldoen aan haar verplichtingen. 

 

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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 verzoekster al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op 

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

aangevoerde argumenten. 

 

3.5. In zoverre verzoekster de motieven die in de bestreden beslissing zijn opgenomen en die ten 

grondslag liggen van de weigering van de vluchtelingenstatus tracht te ontkrachten door aan te geven 

dat zij zich tijdens het eerste gehoor niet op haar gemak zou hebben gevoeld omwille van de aard en de 

toon van de vraagstelling, erop wijst dat zij dit “minstens in bedekte termen” aankaartte bij de aanvang 

van het tweede persoonlijk onderhoud en aanstipt dat er in dit kader rekening mee moet worden 

gehouden dat zij tijdens het eerste persoonlijk onderhoud niet werd bijgestaan door haar advocaat, dient 

vooreerst te worden opgemerkt dat verzoekster bezwaarlijk kan volstaan met het uiten van deze 

algemeenheden teneinde de concrete motieven ten grondslag van de bestreden beslissing te 

ontkrachten. Verzoekster werd tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud vooreerst weldegelijk 

bijgestaan door een advocaat, die aan het einde van dit onderhoud bovendien de mogelijkheid kreeg en 

benutte om de nodige opmerkingen te formuleren (administratief dossier, notities van het eerste 

persoonlijk onderhoud, p.26). Nog daargelaten dat het aan verzoekster zelf toekwam om de 

verantwoordelijkheid inzake de organisatie van haar verdediging te dragen en dat het, zo zij gedurende 

haar eerste persoonlijk onderhoud de bijstand van haar eigen raadsman wenste, verzoeksters taak was 

om haar verdediging op dit vlak op diligente en alerte wijze te organiseren, dient verder te worden 

vastgesteld dat verzoekster en de advocaat die haar bijstond tijdens dit onderhoud geen bezwaar 

formuleerden tegen het plaatsvinden van het eerste persoonlijk onderhoud. Eveneens blijkt dat zij 

gedurende dit onderhoud, hoewel bij de aanvang werd aangegeven dat zij eventuele problemen diende 

te melden, van de overige voormelde problemen geen melding maakte. Daarenboven beperkt 

verzoekster zich, net als bij de aanvang van haar tweede persoonlijk onderhoud (administratief dossier, 

notities van het tweede persoonlijk onderhoud, p.3), te dezen tot het uiten van een aantal eenvoudige, 

algemene, ongefundeerde en niet nader uitgewerkte beweringen. Zij toont op generlei wijze aan dat, 

waar of op welke wijze de voormelde elementen in concreto van invloed zouden zijn geweest op haar 

gezegden of de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Evenmin toont zij aan de hand 

van enig concreet argument aan dat, waar of hoe zulks van invloed zou zijn geweest op de inhoud van 

de bestreden motivering en beslissing. Daarenboven kan uit de notities van het eerste persoonlijk 

onderhoud in het geheel niet worden afgeleid dat verzoekster zich aldaar, dit al dan niet ten gevolge van 

de vraagstelling, dermate ongemakkelijk zou hebben gevoeld dat zij dit persoonlijk onderhoud niet 

(langer) op een gedegen wijze kon volbrengen. Integendeel blijkt hieruit dat het eerste persoonlijk 

onderhoud op normale wijze is geschied en kunnen hieruit geen problemen worden afgeleid. Bijkomend 

kan nog worden opgemerkt dat verzoekster de kopieën van de notities van haar beide persoonlijke 

onderhouden bij het CGVS opvroeg en bekwam en dat zij hierover geen opmerkingen overmaakte aan 

het CGVS. Dit impliceert, overeenkomstig het bepaalde in artikel 57/5quater, § 3 van de 

Vreemdelingenwet dat zij wordt geacht in te stemmen met de inhoud van deze notities. 

 

Verzoekster stelt haar land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land 

omdat zij zich zou hebben bekeerd tot het christendom. 

 

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

gemotiveerd: 

“Vooreerst wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen dat u in Iran sinds uw middelbare schooltijd 

interesse en liefde koesterde voor de figuur van Jezus Christus als een profeet binnen de islam, net 

zoals u van de profeten Mozes en Mohammed hield (CGVS I, p. 11; p. 13-17; CGVS II, p. 7-10; p. 16-

17), op zich niet meteen betwist. Hieruit kan bij terugkeer evenwel geen risico op vervolging afgeleid 

worden. U verklaarde in dit verband uitdrukkelijk dat men geen christen hoeft te zijn om van Jezus 

Christus te mogen houden: voor uw bekering tot het christendom die u in 1397 (2018) plaatste, 
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beschouwde u zichzelf ondanks uw interesse voor Jezus als moslima. U wees er bovendien nog op dat 

Jezus en Maria in de koran vermeld staan. U vroeg zich zelfs af wat er zo raar was aan uw 

[decennialange] interesse voor Jezus Christus dat er tijdens uw eerste onderhoud zoveel vragen over 

gesteld moesten worden (CGVS I, p. 12-15; CGVS II, p. 7; p. 17). Dat het loutere feit liefde voor Jezus 

te koesteren zonder christen te zijn, bij terugkeer naar Iran op zich geen risico inhoudt, blijkt ook uit uw 

houding. Toen u in 1394 (2015-2016) voor het eerst gedurende een tweetal maanden naar België 

kwam, reisde u probleemloos naar Iran terug. Ook toen u in 2019 naar België kwam, had u de intentie 

om naar Iran terug te keren (CGVS I, p. 9; p. 12-14).” 

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

concreet en dienstig argument aan. Uit haar voormelde verklaringen en gedragingen blijkt genoegzaam 

dat een loutere interesse en liefde voor de figuur van Jezus, dewelke men volgens haar eigen 

verklaringen duidelijk eveneens als moslim kan koesteren, bij een terugkeer naar haar land van 

herkomst op zich geen risico op vervolging met zich brengt. Verzoekster bevestigt in dit kader in het 

voorliggende verzoekschrift overigens uitdrukkelijk dat deze liefde, zo zij als niet-christen zou terugkeren 

naar Iran, een interne overtuiging betreft die niet zomaar kan worden vastgesteld, die haar in het geheel 

niet in het vizier bracht van de autoriteiten en die haar er niet van weerhield om terug te keren naar Iran.  

 

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

tegenstelling met wat verzoekster tracht te laten uitschijnen in het verzoekschrift, verder weldegelijk 

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 en met betrekking tot verzoeksters 

voorgehouden bekering vooreerst terecht gesteld: 

“Wel dient vastgesteld te worden dat u uw bekering tot het christendom en uw betrokkenheid bij een 

huiskerk in Iran niet aannemelijk gemaakt heeft. 

Uw verklaringen over hoe u in Iran met het christendom in contact kwam, doen immers vragen rijzen. U 

verklaarde kennis gemaakt te hebben met het christendom dankzij uw collega Azar, die zelf een 

bekeerde christen is en u introduceerde in haar huiskerk. U heeft haar profiel als bekeerde christen 

echter niet aannemelijk gemaakt. U wist immers zeer weinig te vertellen over Azars bekering en had 

geen enkel idee hoe zij in contact kwam met het christendom. Het is opmerkelijk dat u haar zelfs niet 

eens vroeg hoe of via wie ze christen werd of waarom zij voor het protestantisme had gekozen. Hoewel 

u wist dat ze naar [christelijke] bijeenkomsten ging, wist u niet in welke mate ze een praktiserende 

christen was. Gevraagd waarom u er geen vragen over stelde, moest u het antwoord schuldig blijven: u 

wist het niet. Dit overtuigt niet. U gaf immers aan dat u de dag waarop Azar u kenbaar maakte dat ze 

even daarvoor christen was geworden naar eigen zeggen heel veel met haar gepraat heeft – ze vertelde 

u toen heel veel over het christendom –, dat u op professioneel gebied intensief met haar samenwerkte 

en dat u haar één à twee keer per week sprak aan de telefoon (CGVS I, p. 11; p. 17; CGVS II, p. 11). 

Uw vage verklaringen over Azars bekeringsproces en het feit dat u hierover geen vragen stelde, daar 

waar redelijkerwijs verwacht kan worden dat u als zelfverklaarde bekeerlinge hiervoor interesse zou 

opbrengen, tasten de geloofwaardigheid van het door u beweerde profiel van Azar als bekeerde christen 

dan ook aan waardoor tevens de geloofwaardigheid van uw bewering dat zij als christen u de weg naar 

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

helling komt te staan.” 

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Integendeel legt zij verklaringen af 

die met haar eerdere verklaringen kennelijk in strijd zijn en ondergraaft zij op deze wijze op manifeste 

wijze de geloofwaardigheid van haar relaas. Hoewel zij heden tracht te ontkennen dat Azar haar collega 

was en beweert dat de collega waarvan sprake Afsaneh heette, alsmede dat deze persoon haar in 

contact bracht met Azar, blijkt uit haar voormelde verklaringen, zoals opgenomen in de betreffende 

passages in de notities van haar persoonlijke onderhouden bij het CGVS, immers duidelijk dat zij eerder 

aangaf dat zij kennis maakte met het christendom dankzij haar collega Azar, dat zij met deze persoon 

intensief samenwerkte, dat zij heel veel met elkaar spraken op de dag dat Azar haar inlichtte over het 

feit dat zij zich had bekeerd tot het christendom, dat zij dezelfde huiskerk frequenteerden en dat zij vaak 

(één tot twee keren per week) spraken over de telefoon. Gelet op deze vaststellingen mocht van 
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verzoekster worden verwacht dat zij met Azar zou hebben gesproken en de nodige informatie zou 

kunnen verstrekken over de bekering en religieuze beleving en activiteiten van Azar.  

De verklaring die verzoekster verstrekt in het verzoekschrift is ook nog op een ander vlak klaarblijkelijk 

in strijd met haar eerder afgelegde verklaringen. In het verzoekschrift beweert zij immers dat Azar de 

huiskerk leidde, terwijl zij eerder blijkens het niet-betwiste en in het verzoekschrift uitdrukkelijk hernomen 

feitenrelaas aangaf dat een zekere Nahid de huiskerk leidde.  

 

Verder wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven: 

“Dat er aan uw huiskerkbezoek geen geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit het feit dat u warrige 

verklaringen aflegde over het aantal bezoeken aan de huiskerk. Zo sprak u bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken over zes deelnames aan een viering (CGVS-vragenlijst, ingevuld op de DVZ, 

vraag 3.5). Op het Commissariaat-generaal verklaarde u dan weer tijdens uw eerste onderhoud dat u 

met de laatste keer erbij zeven keer naar de huiskerk ging (CGVS I, p. 24) en tijdens uw tweede 

onderhoud had u het over acht of negen keren (CGVS II, p. 13). Op een andere moment verklaarde u 

ook dat u twee keer per maand een viering in de huiskerk bijwoonde en dat u voor het eerst in de 

maand tir (juni/juli) naar de kerk ging (CGVS I, p. 18; p. 24). Dit zou, gelet op uw vertrek d.d. 13/11/1398 

(3 februari 2019) (CGVS I, p. 8), impliceren dat u (minstens) twaalf keer naar de huiskerk zou geweest 

zijn. Deze verklaringen zijn niet coherent.” 

Verzoekster slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Mede gelet op de reeds hoger gedane 

vaststellingen inzake haar vermeende ongemak ten tijde van het eerste persoonlijk onderhoud, en in 

acht genomen dat dit ongemak ook uit de voormelde, specifieke passages uit de notities van het eerste 

persoonlijk onderhoud hoegenaamd niet blijkt, tracht zij de voormelde vaststellingen in het onderhavige 

verzoekschrift namelijk ten onrechte te vergoelijken en te minimaliseren. In de vragenlijst maakte zij 

melding van slechts zes deelnames aan een viering. Tijdens het eerste persoonlijk onderhoud 

verklaarde zij dat zij deelnam aan zeven vieringen. Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud vermeldde 

zij dat zij acht of negen keren deelnam aan een viering. Op een ander moment verklaarde zij dan weer 

dat zij tweemaal per maand naar een viering ging en zulks voor het eerst deed in juni/juli, hetgeen gelet 

op haar vertrek in februari impliceert dat zij minstens twaalf keer zou hebben deelgenomen aan een 

viering. In het verzoekschrift geeft verzoekster aan dat het zou gaan om zeven of acht deelnames. 

Verzoeksters voormelde verklaringen zijn duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en meermaals 

inconsistent en incoherent. Hoe het kortere verloop van het gehoor bij de DVZ en het invullen van de 

vragenlijst zou kunnen verklaren waarom verzoekster daar een ander aantal opgaf, kan in dit kader niet 

worden ingezien. Hoe dan ook laat verzoekster hiermee de overige inconsistenties en incoherenties 

onverlet. Het was nochtans geenszins onredelijk om van haar te verwachten dat zij op een spontane, 

consistente en coherente wijze zou kunnen aangeven aan hoeveel vieringen in de huiskerk zij deelnam.  

 

Eveneens wordt omtrent verzoeksters voorgehouden huiskerkbezoeken in Iran in de bestreden 

beslissing met recht gemotiveerd: 

“Eveneens legde u tegenstrijdige verklaringen af over de locatie van de huiskerk. Zo verklaarde u bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken dat u zes keer deelnam aan een viering in Karaj (CGVS-vragenlijst, 

ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Tijdens uw tweede onderhoud op het Commissariaat-generaal stelde u 

echter dat de vieringen één of twee keer doorgingen in Karaj, dit was bij Susan. Voor de rest vonden de 

vieringen plaats bij Azar. Zij woonde in Teheran en verhuisde nadien naar Andisheh. Dit is een 

gemeente tussen Karaj en Teheran. De vieringen die u bijwoonde gingen enkel op twee adressen door, 

met name in Karaj en in Teheran (CGVS II, p. 13-14). Uw incoherente verklaringen over uw 

huiskerkbezoeken zetten de geloofwaardigheid ervan danig op de helling.” 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Haar voormelde 

verklaringen zijn, dit in tegenstelling met wat zij laat uitschijnen, duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar 

en meermaals en frappant met elkaar in strijd. Bovendien legt verzoekster in het verzoekschrift opnieuw 

verklaringen af die met haar eerdere, reeds onderling tegenstrijdige, verklaringen niet kunnen worden 

gerijmd. Hoewel zij bij de DVZ aangaf dat alle vieringen plaatsvonden in Karaj en bij het CGVS 

beweerde dat de vieringen plaatsvonden bij slechts twee personen (Susan en Azar) en op slechts twee 

adressen (in Karaj en Teheran), beweert zij in het verzoekschrift namelijk dat de vieringen inderdaad 

doorgingen op verschillende plaatsen, “zo bij Azar in Karaj maar ook bij enkele andere leden van de 

huiskerk; Andisheh was de plaats waar Afsaneh woonde; in elk geval ging het steeds op locaties tussen 

Karaj en Teheran”. Dat verzoekster over haar voorgehouden huiskerkbezoeken opnieuw tegenstrijdige 

verklaringen aflegt, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar gezegden.  

 

Bovendien wordt inzake de beweerde huiskerkbezoeken van verzoekster in Iran in de bestreden 

beslissing met reden gesteld: 
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“Verder is het hoogst bevreemdend en zelfs onwaarschijnlijk dat u enerzijds verklaarde dat de huiskerk 

enkele voorzorgsmaatregelen nam – jullie mochten niet met anderen over de bijeenkomsten praten, er 

mocht in de gang van het gebouw waar de huiskerk plaatsvond niet gepraat worden en jullie konden de 

trap slechts per twee nemen – (CGVS II, p. 15), maar dat er tijdens de bijeenkomsten anderzijds wel 

mocht gefilmd en gefotografeerd worden (CGVS I, p. 24). Gelet op het risico van huiskerkbijeenkomsten 

lijkt het weinig waarschijnlijk dat organisatoren en deelnemers van een huiskerk zouden toelaten dat er 

tijdens dergelijk potentieel risicovolle bijeenkomsten beeldmateriaal, dat later mogelijk tegen de 

huiskerkgangers kon gebruikt worden, zou worden opgenomen.” 

Verzoekster slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Waar zij heden poneert dat er enkel 

gefilmd en gefotografeerd werd buiten de vieringen en wanneer er gegeten of gefeest werd, dient 

immers te worden opgemerkt dat zulks geen steun vindt in en andermaal strijdig is met de inhoud van 

het dossier. Uit verzoeksters voormelde verklaringen blijkt immers duidelijk dat er weldegelijk werd 

gefilmd en gefotografeerd tijdens de bijeenkomsten, gezien zij preciseerde dat dit geschiedde tijdens het 

verlossingsgebed (administratief dossier, notities van het eerste persoonlijk onderhoud, p.24). Hoe dan 

ook dient te worden opgemerkt dat, gelet op het aperte risico dat ook dit met zich bracht, het, gelet op 

de overige voorzorgsmaatregelen zoals aangehaald door verzoekster, het evenmin aannemelijk is dat er 

wel mocht worden gefilmd en gefotografeerd tijdens gezamenlijke feesten en etentjes. Dit strookt 

namelijk hoegenaamd niet met het gegeven dat zij uit veiligheidsoverwegingen niet met anderen 

mochten praten over de bijeenkomsten, niet mochten praten in de gang van het gebouw waar de 

huiskerk werd gehouden en slechts per twee de trap konden nemen.  

 

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“Dat er geen geloof wordt gehecht aan uw deelname in de huiskerk wordt bijkomend bevestigd doordat 

u tegenstrijdige verklaringen aflegde over het bezit van de Bijbel. Daar waar u bij het eerste onderhoud 

verklaarde dat u thuis beschikte over kopieën van de Bijbel en u de laatste viering een kleine 

pocketbijbel cadeau kreeg van broeder Hamed uit de huiskerk – de kopieën en de Bijbel werden bij een 

inval bij uw thuis zelfs meegenomen – (CGVS I, p. 20), zei u tijdens uw tweede onderhoud dat u in Iran 

geen Bijbel had: u wist immers niet waar u die zou kunnen vinden. U kreeg wel kopieën tijdens de 

huiskerkbijeenkomsten (CGVS II, p. 12).” 

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

concreet en dienstig argument aan. Haar voormelde verklaringen zijn namelijk duidelijk en niet voor 

interpretatie en laten geen ruimte voor de nuanceringen die zij post factum tracht te aan te brengen.  

 

De voormelde vaststellingen zijn, dit in tegenstelling met wat verzoekster poneert in het verzoekschrift, 

ruimschoots afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoeksters 

beweerde huiskerkbezoeken en bekering in Iran. Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing met reden 

geconcludeerd: 

“Voorgaande bevindingen nopen ertoe te besluiten dat er aan uw huiskerkbezoek in Iran geen geloof 

kan worden gehecht. 

Aangezien u beweerde dat u zich christen voelde door uw deelname aan huiskerkbijeenkomsten (CGVS 

II, p. 15) en aangezien er aan uw huiskerkbezoek geen enkel geloof kan worden gehecht, wordt ook de 

geloofwaardigheid van uw bewering dat u zich in Iran reeds als christen beschouwde fundamenteel 

ondermijnd.” 

 

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

“Bijgevolg wordt er evenmin geloof gehecht aan uw problemen ten gevolge van uw beweerde bekering 

in Iran. Dat hieraan geen geloof kan worden gehecht, blijkt tevens uit de volgende vaststellingen. 

Zo is het opmerkelijk dat, hoewel u reeds op 22 bahman 1397 (11 februari 2019) vernam dat de 

autoriteiten de dag voordien bij u thuis binnenvielen omwille van uw christelijke activiteiten - toen wist u 

nog niets van hetgeen in de huiskerk was gebeurd of zou gebeuren -, u geen enkele moeite deed om 

uw vriendinnen van de huiskerk te verwittigen n.a.v. deze inval bij u thuis. U had nochtans wel degelijk 

begrepen wat er aan de hand was en had de intentie om uw vriendinnen op te bellen. Dat uw dochter 

aanraadde om de situatie af te wachten, dat de situatie mogelijk gevaarlijk was voor jullie en dat u dacht 

dat uw telefoon werd afgeluisterd, overtuigt, gelet op uw veilig verblijf in België, niet. Uw houding, met 

name dat u geen enkel initiatief aan de dag legde om uw huiskerkgenoten op de hoogte te brengen van 

de inval in uw woning waarbij christelijke stukken werden in beslag genomen – hierdoor hadden ze 

eventueel voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om zelf problemen te vermijden –, is bijzonder vreemd 

en ondermijnt op zich de geloofwaardigheid van de door u beweerde inval bij u thuis. Dat u zo onwel 

werd van het nieuws waardoor u in België met uw dochter naar het ziekenhuis moest wegens een 

bloeddrukval - er werd u een infuus toegediend -, rechtvaardigt, mede gelet op de ernst van de zaak, uw 

houding niet. U verliet immers na twee uur reeds het ziekenhuis. Overigens toonde u uw 
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ziekenhuisopname in België niet aan. Wanneer u gevraagd werd naar een medisch attest ter staving 

van uw korte ziekenhuisopname, verklaarde u dat uw dochter u onmogelijk kon helpen: uw dochter wist 

niet naar welk ziekenhuis jullie gingen, op welke afdeling u belandde en wanneer het was. U benadrukte 

dat u sinds het incident niet veel contact meer had met uw dochter (CGVS I, p. 21-23; CGVS II, p. 4-5; 

p. 25). Uw advocaat liet via mail d.d. 6 oktober 2020 weten dat u het medisch attest niet kan bezorgen, 

omdat u momenteel geen contact meer heeft met uw dochter. Er kan echter niet worden ingezien 

waarom u uw dochter zou nodig hebben om dit medische attest te regelen. Bovendien kan van een 

verzoeker om internationale bescherming in alle redelijkheid worden verwacht dat hij of zij alles 

onderneemt om al deze documenten die zijn of haar problemen ook maar enigszins kunnen aantonen 

neer te leggen, hetgeen u duidelijk niet gedaan heeft. U heeft bijgevolg uw ziekenhuisopname in België 

en de oorzaak ervan, met name het feit dat u op de hoogte werd gebracht van de inval in uw woning in 

Iran, niet aangetoond.” 

Verzoekster slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Andermaal voert zij immers niet één 

concrete en afdoende reden aan waarom zij naliet om, hoewel zij daartoe initieel weldegelijk duidelijk de 

intentie had en indertijd weldegelijk beschikte over de nodige mogelijkheden om zulks te doen, niet de 

minste poging ondernam teneinde de overige leden van haar huiskerk in te lichten over de inval in haar 

woning en het gevonden materiaal. Zo haar relaas berustte op de werkelijkheid, mocht dit nochtans 

weldegelijk worden verwacht. 

 

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven: 

“Dat er aan uw problemen ten gevolge van uw christelijke activiteiten in Iran geen geloof gehecht wordt, 

wordt bevestigd doordat u niet de minste informatie had over het lot van uw huiskerkgenoten: u had 

geen enkel idee wie er werd opgepakt tijdens de inval in de huiskerk en wie er precies aanwezig was, 

wanneer de inval plaatsvond of wie u verwittigde over de inval. Nochtans kan van een verzoeker om 

internationale bescherming in alle redelijkheid verwacht worden dat hij of zij zich zo volledig mogelijk 

informeert over al deze aspecten die enigszins verband houden met zijn of haar beweerde vrees. U 

greep op geen enkel mogelijke manier de kans om u te informeren naar uw huiskerkgenoten: noch 

probeerde u via een organisatie die zich bezighoudt met het lot van de vervolging van christenen 

hierover informatie te vergaren, noch via de Iraanse pers via internet, noch via uw familie in Iran omdat 

niemand van uw familieleden weet had van uw christelijke activiteiten en uw familie ondertussen 

verhuisd is. Dat u in het opvangcentrum weinig internet hebt en de technologie niet kent (CGVS I, p. 21-

23; CGVS II, p. 6), houdt geen steek. U heeft immers contacten via WhatsApp en op uw gsm heeft u 

een applicatie waarop u nieuws ontvangt uit Iran, en zo nu en dan zelfs christelijk nieuws (CGVS I, p. 6; 

CGVS II, p. 19). Uw gebrek aan informatie over de gebeurtenissen in Iran en uw compleet nalaten om u 

hierover ook maar enigszins te informeren, wijzen niet alleen op een gebrekkige affiniteit met uw 

huiskerkgenoten, waardoor uw huiskerkbezoek bijkomend wordt ondermijnd, maar ondergraven ook en 

vooral de door u beweerde problemen van de huiskerk.” 

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

concreet en dienstig argument aan doch laat deze geheel ongemoeid. Derhalve blijven deze motieven 

onverminderd gelden. 

 

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

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

de hieruit voortgesproten problemen en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoekster aangehaalde, 

concrete vrees voor vervolging.  

 

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing omtrent verzoeksters religieuze 

activiteiten in België voorts met recht gemotiveerd: 

“Aangezien uit uw verklaringen opgemaakt kan worden dat u uw kerkgang in België situeert in het 

verlengde van uw beweerde eerdere bekering in Iran, en aangezien hieraan geen enkel geloof kan 

worden gehecht, komt de geloofwaardigheid van uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook 

danig op de helling te staan. Er kan dan ook besloten worden dat u hier eerder omwille van 

opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging naar de kerk gaat. 

Zelfs al wordt niet ontkend dat u enige basiskennis heeft over het christendom en zelfs al liet u zich 

dopen – christelijke kennis kan via studie verworven worden, zonder dat men daadwerkelijk een 

oprechte christen is, en een doopsel kan ook louter formeel plaatsvinden, zonder dat er sprake is van 

een verinnerlijkte overtuiging – wijzen verschillende bijkomende elementen op een onoprechte bekering 

in België. 

Het is immers onder meer bevreemdend dat, aangezien uw bekering in Iran ongeloofwaardig is, u zich 

reeds op 5/12/1397 (24 februari 2019), toen het verlossingsgebed voor u werd voorgelezen, als bekeerd 

beschouwde, terwijl u pas een week daarvoor voor het eerst naar de kerk in België ging. Dat u zich 
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dermate snel heeft bekeerd tot een andere godsdienst, roept zeer ernstige vraagtekens op. Een 

vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het christendom is immers een zeer ingrijpende en 

fundamentele gebeurtenis. Men kan verwachten dat er aan deze bekering een ruime mate aan reflectie 

en studie vooraf is gegaan, hetgeen bij u dus niet het geval is. Aansluitend hierbij is het opmerkelijk dat 

u pas nadat het verlossingsgebed voor u werd gelezen, doorhad dat u naar een protestante kerk ging. 

Dat u aanvankelijk niet wist tot welke strekking van het christendom u zich had bekeerd, wijst op weinig 

diepgang en/of reflectie (CGVS I, p. 24 en 25).” 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven, mede gelet op het voorgaande, geen dienstige 

argumenten aan. Dat zij reeds lang interesse en liefde had voor de figuur van Jezus, kan, dit gelet op de 

vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar vermeende bekering en problemen in Iran, namelijk 

hoegenaamd niet verklaren waarom zij na aankomst in België dermate snel en ondoordacht besliste om 

zich te bekeren tot het christendom. Voor de vaststelling dat zij daarbij niet eens zou hebben geweten 

tot welke strekking van het christendom zij zich bekeerde, hetgeen wijst op een gebrek aan diepgang en 

reflectie, biedt verzoekster verder niet de minste uitleg.  

 

Bovendien wordt omtrent verzoeksters religieuze engagement en activiteiten in België in de bestreden 

beslissing terecht gesteld: 

“Voorts ontwikkelde u in België, waar u uw geloof in alle vrijheid en veiligheid kan belijden, evenmin 

overtuigende geloofsactiviteiten. Sinds de coronacrisis begon in maart 2020 laat u de onlinevieringen 

die uw kerk in Kuurne organiseert, aan u voorbij gaan. Dat u niet deelneemt aan online vieringen omdat 

u moeite heeft met het gebruik van technologie, overtuigt niet. U verklaarde immers dat u lid bent van 

twee christelijke kanalen op sociale media (CGVS II, p. 19), waardoor niets erop wijst dat het voor u 

onmogelijk zou zijn om online de vieringen te volgen. Voorts gaf u aan dat er in Brussel een Iraanse 

kerk is die na het uitbreken van de coronacrisis nog regelmatig vieringen liet doorgaan (CGVS II, p. 18), 

wat u een vlakbij uw woonplaats gelegen alternatief kon bieden voor de online vieringen van uw kerk in 

Kuurne. U ging er evenwel slechts een drietal keer naartoe. Het loutere feit dat u niet meteen connectie 

vindt met deze religieuze gemeenschap, onder meer omdat u het maar niets vindt dat de pastoor in zijn 

eigen taal spreekt, hetgeen achteraf naar het Farsi wordt vertaald, en omdat de geluidsboxen niet 

duidelijk genoeg voor u zijn, waardoor u slechts een beperkt aantal keer naar die kerk ging, zonder een 

alternatief te zoeken – u hoorde van een andere kerk in het Brusselse, maar uit niets blijkt dat u er reeds 

was geweest – (CGVS II, p. 18, 20), wijst niet meteen op een diepgewortelde religieuze overtuiging, 

temeer daar u beweerde het belangrijk te vinden om naar een kerk te gaan om te groeien en te leren – 

uw kennis was naar eigen zeggen ten tijde van uw tweede onderhoud nog niet uitgebreid – en temeer 

daar u aangaf dat, indien de kerk van Kuurne niet opnieuw zou openen als gevolg van de coronacrisis, u 

wel bereid was om intensiever naar de kerk van Brussel te gaan. Dat u slechts drie à vier keer sinds 

maart 2020 naar de kerk in Brussel ging (CGVS II, p. 18, 20), en niet vaker probeerde om toch een 

connectie met een kerkgemeenschap te vinden, plaatst grote vraagtekens bij uw algehele motivatie om 

naar de kerk te gaan in België.” 

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zij vergenoegt zich er namelijk toe 

aan te geven dat, hoewel zij begrip kan opbrengen voor deze redenering, deze niet zou volstaan om 

afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid van haar diepgewortelde religieuze overtuiging, te poneren 

dat zij zich in haar hart wel christen voelt en aan te geven dat, zodra de vieringen in Kuurne opnieuw 

zullen doorgaan, zij wederom zal deelnemen. Hiermee doet zij aan de voormelde motieven 

hoegenaamd geen afbreuk. 

 

Tevens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven: 

“Bijkomend is het frappant dat u sinds uw aankomst in België weinig christelijke feesten vierde. Zo 

vierde u vorig jaar geen Kerstmis: u ging niet buiten het opvangcentrum, en hoewel u aangaf dat er 

zaken buitenshuis georganiseerd werden voor Kerstmis, bleef u in het opvangcentrum. Evenmin 

herinnerde u zich of u vorig jaar Pasen vierde en ook dit jaar kon u niet met zekerheid zeggen of er in de 

kerk van Kuurne na de start van de coronacrisis iets georganiseerd werd met Pasen (CGVS II, p. 22). 

Van iemand die zich bekeerde naar het christendom en die het belangrijk vindt om zijn of haar 

beweerde geloofsovertuiging in gemeenschap te vieren – u ging immers tot het uitbreken van de 

coronacrisis naar de kerk van Kuurne –, kan verwacht worden dat hij of zij weet of er op Pasen al dan 

niet in zijn kerk een online viering werd georganiseerd. Pasen is immers het christelijke feest bij uitstek, 

waarbij de essentie van het christendom, met name de verrijzenis van Jezus, wordt gevierd. Dat u twee 

jaar op rij niets religieus (zoals contemplatie en gebed) ondernam om Pasen te vieren – u kwam niet 

verder dan dat u toen gebak at (CGVS II, p. 23) –, ondermijnt wederom de oprechtheid en diepgang van 

uw beweerde geloofsovertuiging in zeer ernstige mate.” 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Dat 

deze zouden getuigen van wantrouwen jegens haar, kan immers hoegenaamd niet worden 
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aangenomen. Evenmin blijkt uit de betreffende passages uit de notities van haar tweede persoonlijk 

onderhoud dat verzoekster bij het antwoord op deze vragen dermate van streek zou zijn geweest als zij 

heden boudweg en op algemene wijze poneert. De Raad treedt verweerder bij en is van oordeel dat 

verzoeksters verklaringen omtrent haar beleving sedert haar komst naar België van de twee christelijke 

feesten bij uitstek, Kerst en Pasen, de oprechtheid en diepgang van haar voorgehouden bekering op 

fundamentele wijze ondermijnen.  

 

Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd: 

“Dat u werd gedoopt en dat u in België naar de kerk bent gegaan, zoals uit de door u neergelegde 

documenten blijkt, wordt door het Commissariaat-generaal niet ontkend. Het feit dat u ter staving van uw 

doopsel en van uw kerkgang documenten neerlegt wil evenwel niet zeggen dat er wordt uitgegaan van 

een geloofwaardige bekering. Uw doopsel en kerkgang dienen immers ook aannemelijk te worden 

gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de bekering tot het nieuw gekozen 

geloof, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed.  

(…) 

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt bovendien hoe dan ook dat de 

Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om internationale 

bescherming. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit evenwel 

niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse 

autoriteiten te komen. 

(…) 

De informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt werd aan uw administratieve dossier 

gevoegd.” 

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

Raad is samen met verweerder van oordeel dat de neergelegde stukken weliswaar verzoeksters 

aanwezigheid en engagement tijdens de hierin aangehaalde religieuze activiteiten kunnen staven – 

zoals eveneens blijkt uit de stuken gevoegd bij de ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota – 

doch geenszins uitsluitsel kunnen bieden over de vraag of en derhalve niet kunnen aantonen dat deze 

aanwezigheid en dit engagement zijn ingegeven vanuit een oprecht en diepgeworteld religieus 

engagement. Dat dit in hoofde van verzoekster het geval zou zijn, kan in casu en gelet op de hoger 

gedane vaststellingen in het geheel niet worden aangenomen. De Raad treedt verweerder bij en is met 

betrekking tot de door verzoekster gevoerde religieuze activiteiten na aankomst in Europa van oordeel 

dat, gezien verzoekster blijkens het voorgaande kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegde 

omtrent haar beweerde bekering en de hieruit voortgesproten problemen, deze activiteiten klaarblijkelijk 

niet zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt 

ongeloofwaardige karakter van verzoeksters relaas inzake haar bekering en problemen en gelet op 

verzoeksters hoger aangehaalde verklaringen inzake haar religieuze activiteiten in Europa, oordeelt de 

Raad dat verzoeksters 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. 

 

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan (het 

oprechte karakter van) verzoeksters bekering, dat verzoekster niet aantoont of aannemelijk maakt dat zij 

zich bij een terugkeer naar haar land van herkomst als bekeerling zou profileren of er als dusdanig zou 

riskeren te worden beschouwd en dat verzoekster derhalve evenmin aantoont of aannemelijk maakt dat 

zij ingevolge hiervan problemen zou riskeren of een gegronde vrees voor vervolging in de 

vluchtelingenrechtelijke zin zou dienen te koesteren. 

 

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing niet aanvecht of 

betwist doch deze geheel ongemoeid laat waar gemotiveerd wordt: 

“Tot slot kan er betreffende uw deelname aan de demonstraties in 1388 – u werd in tegenstelling tot uw 

zoon niet gearresteerd (CGVS I, p. 7) –, opgemerkt worden dat uw deelname voor u geen reden vormde 

om Iran te verlaten (CGVS II, p. 5). Hierna reisde u overigens nog naar het buitenland en keerde u 

(probleemloos) naar Iran terug. 

(…) 

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

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

vroeger huwelijk met Mohammad H.Y. (…) en uw reisroute wordt niet getwijfeld.” 

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd overeind. 
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde 

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

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

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

elementen dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen 

dienaangaande, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in 

haren hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land 

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

Vreemdelingenwet.  

 

3.7. 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 vier oktober 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 


