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 nr. 261 579 van 4 oktober 2021 

in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV 

 

 

 Inzake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VAN DER HAERT 

Louizalaan 54, 3e verd. 

1050 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 

19 februari 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen 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 de administratieve dossiers. 

 

Gelet op de beschikkingen 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 partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat  

E. VAN DER HAERT en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster, wiens zaak bij de Raad gekend is onder het rolnummer RvV X, en verzoeker, wiens zaak 

bij de Raad gekend is onder het rolnummer RvV X, zijn blijkens de inhoud van de bestreden 

beslissingen en de stukken ogenomen in het dossier met elkaar gehuwd. Bovendien beroepen zij zich 

hetzelfde asielrelaas, een gemeenschappelijke vrees en gemeenschappelijke problemen. Voorts wordt 

er in de bestreden beslissingen die jegens verzoekende partijen werden genomen verwezen naar hun 

beider verklaringen en berusten deze beslissingen grotendeels op dezelfde motieven. Daarenboven 

blijkt uit de inhoud van de voorliggende verzoekschriften dat verzoekende partijen zich in het kader van 

hun onderhavige beroepsprocedure zowel in rechte als in feite voor het merendeel beroepen op 

dezelfde middelen, argumenten en stukken.  
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Gelet op het voorgaande komt het, gelet op hun onderlinge verwevenheid, gepast voor om de zaken die 

bij de Raad gekend zijn onder de rolnummers RvV X / IV en RvV X / IV samen te behandelen en dienen 

deze zaken te worden samengevoegd. 

 

2. De bestreden beslissingen 

 

2.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van M.M. (verzoekster) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u Iraans staatsburger en afkomstig uit Mahmoodabad (Iran). U bent een 

etnische Fars. U bent op 13 mehr 1384 (Iraanse tijdrekening, komt overeen met 5 oktober 2005 in onze 

kalender) gehuwd met H.A. (…) (O.V. X). Op 21 september 2008 werd uw dochter Vanda geboren (O.V. 

X). Uw broer Said J.M. (…) verblijft sinds 2000 in België. 

Uw moeder was een traditionele gelovige moslim. In 1360 (1981-1982) en 1361 (1982-1983) werden 

drie neven van uw vader, Seyed H.M. (…), Ali S.E. (…) en Meherzad S.E. (…), geëxecuteerd omwille 

van hun betrokkenheid bij politieke activiteiten tegen het Iraanse regime. Een andere neef van uw vader, 

Seyed J.M. (…), kreeg bij het begin van de oorlog tussen Iran en Irak een levenslange schorsing 

omwille van zaken die hij had gezegd tijdens zijn lessen. Omdat u tijdens uw kindertijd hoorde over deze 

executies, had u geen goed gevoel bij de islam. Toen u veertien of vijftien jaar was, werd u opgepakt, 

uitgescholden, geschopt en ondervraagd door de politie naar aanleiding van een inval in het huis van 

een vriendin. Na deze gebeurtenis keerde u de islam de rug toe. 

Vier of vijf jaar voor uw vertrek uit Iran leerde u Geghani S. (…) kennen. Zij is een Armeense christen. 

Ze was eerlijk, oprecht, en voegde altijd de daad bij het woord. Ze gaf u informatie over het christendom 

en dat zorgde ervoor dat u zich aangetrokken voelde tot het christendom. In maart 2016 reisde u naar 

Armenië met uw echtgenoot en uw dochter. Geghani vergezelde u op die reis. Per toeval woonden jullie 

tijdens die reis de Armeense viering van Palmzondag bij. Er was in de kerk een spirituele sfeer die u 

inspireerde. U vroeg aan uw vriendin wat u moest doen om uw hart aan Jezus te geven. U deed een 

gebed en voelde de liefde met uw hele lichaam. U beschouwt zichzelf sinds die dag als een christen. 

In mehr 1396 (Iraanse kalender, komt overeen met september-oktober 2017 in onze kalender) kreeg u 

een eerste opmerking aan de Nima universiteit waar u werkte. U had tijdens de les gezegd dat 

minderheden zoals de Soenni moslims in Iran onderdrukt worden. Enkele dagen nadien werd u op het 

matje geroepen. U kreeg te horen dat u tijdens uw lessen niet over godsdienst mocht praten en dat het 

zware gevolgen kon hebben als u dit toch deed. In dey 1396 (december 2017 – januari 2018) kreeg u 

een tweede opmerking van de universiteit. Ditmaal had u naar aanleiding van de betogingen die 

plaatsvonden in Iran gezegd dat de problemen in Iran te wijten waren aan de dictatuur en dat mensen 

daardoor hun geloof verliezen. Diezelfde dag werd u opgewacht door de directeur van de universiteit en 

twee mensen van de beveiliging. U moest een intentieverklaring afleggen waarin u beloofde niet meer te 

zullen praten over zaken die tegen de islamvoorschriften zijn. 

Hassan Z. (…), een vooraanstaand figuur binnen de universiteit waar u werkte, was kwaad op u omdat 

zijn zoon niet geslaagd was voor het vak dat u doceerde. Hij had in het verleden al verhinderd dat u lid 

kon worden van een wetenschappelijke vereniging, maakte opmerkingen over uw hijab en zocht een 

reden om wraak te nemen op u. In khordad 1397 (mei-juni 2018) hoorde u van uw collega meneer B. 

(…) dat Hassan Z. (…) tijdens uw afwezigheid een foto had genomen van de folder op uw laptop waarin 

u informatie over het christendom bewaarde. Omdat uw vriendin Gegaghian zich af en toe vertoonde op 

de universiteit om daar op u te wachten, wist de universiteit dat u een vriendin had die christen was. U 

vermoedt dat ze er daardoor vanuit zijn gegaan dat u reclame maakte voor het christendom. U verbleef 

in die periode vaak bij uw ouders omdat uw vader aan diabetes leed en ernstig ziek was. Een week later 

kwam er mensen bij u thuis aanbellen. Ze waren op zoek naar u en spraken met uw huisbaas. U kwam 

tot de conclusie dat het probleem ernstiger was dan u eerst had ingeschat. U en uw echtgenoot doken 

toen gedurende twee dagen onder bij uw schoonouders en trokken daarna in bij uw vriendin Solmaz S. 

(…). Een week nadat er mensen bij u thuis waren geweest, kwam de politie langs bij uw ouders. Ze 

waren met drie en ze zeiden dat ze u zochten. Ze doorzochten het huis en namen uw laptop in beslag. 

Ze namen ook een herinneringsboekje mee dat ze vonden in een van uw reiskoffers. U vreesde dat u in 

de problemen zou komen en u besloot samen met uw echtgenoot het land te verlaten. 

Jullie boekten een reis naar Servië, omdat voor dat land geen visum nodig was. Samen verlieten jullie 

Iran op 25 tir 1397 (Iraanse kalender, komt overeen met 16 juli 2018 in onze kalender) met jullie eigen 

paspoort. Jullie reisde vanuit Servië over land verder naar België en kwamen hier op 28 september 

2018 aan. Op 19 oktober 2018 dienden u en uw echtgenoot een verzoek om internationale bescherming 

in. 

Hier in België gaat u wekelijks op zondag naar de kerk in Doornik. U gaat ook naar de kerk in Kortrijk 

omdat die niet in het Frans is. U volgt ook Bijbelstudie in Kortrijk. U bezocht de kerk in Kortrijk voor het 
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eerst op 5 januari 2019 en die in Doornik voor het eerst op 26 januari 2019. U bezocht ook een paar 

keer de protestantse kerk in Brussel. U werd gedoopt op 6 juli 2019 in Kortrijk. U heeft een 

Facebookprofiel waarop u christelijk geïnspireerde boodschappen post. 

Bij terugkeer naar Iran vreest u dat u door de Iraanse autoriteiten gevangengezet zal worden, dat u zal 

gedwongen worden om te bekennen en dat u zodanig onder druk gezet zal worden dat dit ertoe leidt dat 

u zal sterven. 

Ter staving van uw identiteit legt u uw shenasnameh (geboorteboekje) en uw karte melli (nationale 

kaart) voor. U legt ook uw paspoort voor, uitgegeven op 6 maart 2016 en met een geldigheidsduur van 5 

jaar. Ter staving van de identiteit van uw dochter legt u haar shenasnameh voor. U legde ook het 

paspoort van uw echtgenoot H.A. (…) en het paspoort van uw dochter Vanda A. (…) voor, beide 

eveneens uitgegeven op 6 maart 2016 en met een geldigheidsduur van 5 jaar. U legt ook uw master 

diploma voor (d.d. 26 juli 2006, inclusief gecertificeerde vertaling Farsi-Nederlands d.d. 21 mei 2018) en 

een document van de sociale zekerheid dat uw werkgevers tussen 2009 en 2018 oplijst (niet gedateerd, 

inclusief gecertificeerde vertaling Farsi-Nederlands d.d. 15 mei 2018). U legde ook een werklicentie voor 

van uw betrekking als architect-ingenieur (d.d. 9 juli 2017, inclusief gecertificeerde vertaling Farsi-

Nederlands d.d. 21 mei 2018). U legde verder ook een kopie van een certificaat voor van uw benoeming 

als toezichthoudster In Iran, een kopie van een overzichtstabel van de vakken die u doceerde aan de 

universiteit Nima Mahmoud Abbad en een kopie van een attest waarop vermeld staat dat u in Iran 

werkte als adviseur voor de gemeente. Ter staving van uw in loco activiteiten legde u een kopie van uw 

doopcertificaat neer (dd. 6 juli 2019), net als een brief van de protestantse kerk in Doornik (dd. 10 

september 2020). Verder legde u twee foto’s neer van uw doopsel in België en 19 foto’s van uw in loco 

activiteiten in de kerkgemeenschap in België. U legde ook een screenshot neer van uw online 

activiteiten op Instagram in het kader van uw deelname aan de misviering tijdens de 

quarantainemaatregelen omwille van Covid-19, net als een brochure en een deelnemingsbadge van een 

bijeenkomst over leiderschap die in 2019 in Charleroi werd gehouden en waar u aan deelnam. Ter 

staving van uw psychologische problemen legde u acht psychologische attesten neer (d.d. 4 juni 2019, 

21 juni 2019, 2 juli 2019, 7 augustus 2019, 16 maart 2020, 4 juni 2020, 2 oktober2020 en 12 augustus 

2020) opgesteld door uw psychiater dr. Mitra Y. (…) en uw psycholoog Laurence B. (…). Tot slot legde 

u ook een inburgeringsattest neer, uitgereikt door het Rode Kruis in België (d.d. 14 maart 2019). 

B. Motivering 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen. 

Uit de medische attesten die u neerlegde blijkt immers dat u lijdt aan post-traumatisch stress syndroom 

en dat u hier sinds 20 mei 2019 psychologische begeleiding voor ontvangt op tweewekelijkse basis. Zelf 

stelde u in dit verband dat het op psychisch vlak niet zo goed met u gaat (Notities Persoonlijk 

Onderhoud, d.d. 12 november 2020, p. 3). Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden 

er u steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het 

Commissariaat-generaal, en werd u er op gewezen dat u bijkomende pauze kon krijgen als u daar nood 

aan zou hebben (NPO, p. 3). Ook werd u zowel bij aanvang van het persoonlijk onderhoud als wanneer 

u het emotioneel moeilijk had gevraagd of u in staat was het persoonlijk onderhoud verder te zetten, 

waarop u telkens bevestigend antwoorde (NPO p. 3 en p. 15). 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 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS), dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw 

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees 

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het 

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

Vooreerst dient een belangrijke tegenstrijdigheid te worden vastgesteld tussen de gegevens die u liet 

noteren bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming op de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) en uw verklaringen tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal. Tijdens uw persoonlijk onderhoud verklaarde u immers dat u in Iran was bekeerd tot het 

christendom, terwijl zowel uzelf als uw echtgenoot op de DVZ verklaarden moslim en sjiiet te zijn 

(Verklaring DVZ, dd. 20 november 2018, p. 5 en verklaring DVZ H.A. (…), p. 5). Hiermee 

geconfronteerd, stelde u op de DVZ wel degelijk gezegd te hebben dat u christen was. De ambtenaar 

wilde volgens uw verklaringen echter enkel uw oorspronkelijke religie noteren zoals die vermeld stond in 

uw officiële documenten (Notities Persoonlijk Onderhoud, d.d. 12 november 2020, p. 23). Uw 

echtgenoot legde in dit verband gelijkaardige verklaringen af (Notities Persoonlijk Onderhoud 1 H.A. 

(…), dd. 8 oktober 2020, p. 6). Gezien het belang dat een mogelijke bekering tot het christendom kan 

hebben voor uw verzoek om internationale bescherming, is het echter zeer onwaarschijnlijk dat een 
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ambtenaar op de Dienst Vreemdelingenzaken zou geweigerd hebben om uw bekering tot het 

christendom als dusdanig te noteren. Dit geldt des te meer aangezien de ambtenaar in kwestie volgens 

de verklaringen van uw echtgenoot wel degelijk had begrepen dat u bekeerd was tot het christendom, 

maar hier geen belang aan hechtte (NPO 1 HA, p. 6 en NPO 2 HA, p. 11). De vaststelling dat u bij de 

registratie op de DVZ niet aangaf dat u christen was, ondergraaft in ernstige mate de geloofwaardigheid 

van uw verklaring reeds voor uw vertrek uit Iran tot het christendom bekeerd te zijn. Hierdoor komt de 

geloofwaardigheid van het door u vertelde bekeringsproces ernstig op de helling te staan. 

Bovendien dient vastgesteld te worden dat u niet kon overtuigen omwille van een diepere overtuiging te 

zijn bekeerd tot het christendom. Van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht 

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

alsook wat de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. Dit 

geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan 

de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar 

is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de 

verzoeker. De verklaringen die u over uw bekeringsproces aflegde zijn echter ontoereikend. 

Zo stelde u, gevraagd waarom u de noodzaak voelde om de islam die u verworpen had in uw kindertijd 

als volwassene door een andere religie te vervangen, dat u altijd op zoek was naar een helft die 

verloren was en dat u niet zonder God kon leven (NPO, p. 22). Deze verklaring kan echter maar moeilijk 

overtuigen. Zij strookt immers niet met uw eerdere verklaring dat u in de periode voor uw bekering 

amper informatie had over andere godsdiensten. U beschikte op dat moment slechts over beperkte 

achtergrondinformatie over het christendom en het jodendom (NPO, p. 18). In het licht van uw beperkte 

interesse in andere godsdiensten, is het weinig aannemelijk dat u, die de islam haatte, nooit een 

moskee bezocht en van kindsbeen af een afkeer had van het moslimgeloof, er innerlijk van overtuigd 

was dat het onmogelijk was om zonder God te leven. Uw incoherente verklaringen op dit vlak wijzen 

allerminst op een oprechte en doorleefde bekering tot het christendom. 

Het is verder ook opvallend dat u enerzijds verklaarde de rust en liefde die u nu heeft te zien als een 

geschenk van God, terwijl u anderzijds zeven medische attesten neerlegde waaruit blijkt dat u (onder 

andere) last heeft van een depressie, van intense tristesse en vermoeidheid, van angstaanvallen, van 

een gevoel dat uw toekomst geblokkeerd zit, van een versnelde hartslag en van 

concentratiemoeilijkheden (NPO, p. 17). Uw incoherente verklaringen wat betreft de innerlijke rust die 

uw bekering u bracht, vormen een bijkomend argument om te twijfelen aan de oprechtheid van uw 

bekering tot het christendom. 

Bovendien legde u ook allerminst overtuigende verklaringen af over de manier waarop u en uw 

echtgenoot via uw Armeense vriendin Geghani in contact kwamen met het christendom. Zo is het, in het 

licht van de cruciale rol die Geghani speelde in jullie bekeringsproces, hoogst merkwaardig dat uw 

echtgenoot niet bleek te weten tot welke stroming binnen het christendom zij precies behoorde. Volgens 

zijn verklaringen was Geghani protestants en maakte zij binnen het protestantisme deel uit van de 

Gregoriaanse strekking (NPO, p.16). Volgens informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt 

en die werd toegevoegd aan uw dossier, hangt echter slechts 1% van de christenen in Armenië het 

protestantse geloof aan. De gemeenschap van Armeense christenen in Iran hangt de Armeense 

Apostolische kerk aan, die ook de Gregoriaanse kerk wordt genoemd en die deel uitmaakt van de 

Orthodoxe kerk. De vaststelling dat uw echtgenoot de Gregoriaanse kerk waar Geghani volgens u toe 

behoorde verkeerdelijk als protestants omschreef, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw bewering 

dat u en uw echtgenoot onder invloed van Geghani tot het christendom zijn bekeerd. Bovendien legden 

u en uw echtgenoot ook tegenstrijdige verklaringen af over de manier waarop Geghani en haar 

echtgenoot jullie bekering beïnvloedden. Uw echtgenoot stelde in dit verband dat het niet de bedoeling 

van uw Armeense vrienden was om u uit te nodigen om christen te worden (NPO 1 HA, p. 4). Uzelf 

daarentegen stelde dat u tot drie uur ’s nachts met Geghani praatte over het christendom en dat uw 

vriendin u aanleerde hoe u met christendom en met God contact moest leggen (NPO, p. 18-19). Jullie 

tegenstrijdige verklaringen op dit cruciaal punt van het bekeringsproces ondermijnen de 

geloofwaardigheid van uw verklaring onder invloed van Geghani te zijn bekeerd tot het christendom. 

Ook kunnen daarnaast ernstige vraagtekens geplaatst worden bij jullie verklaringen omtrent het 

concrete moment waarop jullie besloten om jullie tot het christendom te bekeren. U stelde in dit verband 

dat u, toen u op Palmzondag 2016 deze Armeense kerk bezocht, spontaan besloot aan uw Armeense 

vriend te vragen wat u moest doen om christen te kunnen worden (NPO, p. 17). Nochtans had u volgens 

de verklaringen van uw echtgenoot voor uw bezoek aan Armenië nooit een huiskerk bezocht en ook 

nooit in de Bijbel gelezen. U was ook niet naar Armenië gegaan met het doel om er christen te worden. 

Uw deelname aan de misviering op Palmzondag was volgens uw echtgenoot toevallig en gebeurde niet 

met voorbedachten rade. Bovendien vertrokken jullie enkele dagen na Palmzondag alweer uit Armenië. 

Jullie wachtten hierbij niet op het Paasfeest, een christelijk feest dat een week na Palmzondag 

plaatsvindt en een van de hoogtepunten binnen het christelijk jaar vormt (zie informatie administratief 
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dossier). Meer zelfs, jullie wisten niet dat jullie bezoek tijdens de Paasperiode viel toen jullie besloten om 

naar Armenië te reizen (NPO 1 HA, p. 18-19). U stelde dan weer dat u op het moment van uw bekering 

enkel een oppervlakkige en algemene kennis had van hoe Jezus had geleefd (NPO, p. 17). Uit het 

geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat jullie kennis van het christendom op het moment van 

jullie bekering beperkt te noemen valt. Dat jullie desondanks toch zonder enig onderling overleg en 

zonder voorafgaande gezamenlijk besloten om christen te worden, doet de wenkbrauwen ernstig 

fronsen. Een vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het christendom is immers een zeer 

ingrijpende en fundamentele gebeurtenis in een mensenleven. Men kan verwachten dat er aan deze 

bekering een ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan. Dit geldt des te meer wanneer de 

verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het land algemeen 

gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in 

die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Dit is in uw 

bekeringsproces, gelet op bovenstaande vaststellingen, allesbehalve het geval. 

De snelheid waarmee u zich ondanks uw beperkte kennis bekeerde tot het christendom, is des te 

merkwaardig daar u allesbehalve overtuigende verklaringen aflegde over de manier waarop u informatie 

over uw nieuwe religie vergaarde. Zo konden noch uzelf, noch uw echtgenoot concretiseren welke 

websites jullie (behalve YouTube) consulteerden om meer informatie over het christendom te bekomen. 

Uzelf verklaarde in dit verband dat het uw echtgenoot was die alle informatie online opzocht (NPO, p. 18 

en NPO 1 HA, p. 17). Ondanks het feit dat hem hier herhaaldelijk naar werd gevraagd, legde uw 

echtgenoot echter bijzonder vage en weinig concrete verklaringen af in verband met de informatie die hij 

van deze websites downloadde om het christendom te bestuderen (NPO 2 HA, p. 6-7 en p. 12). Zowel 

uzelf als uw echtgenoot verklaarden jullie gebrekkige kennis op dit vlak door te stellen dat jullie gewoon 

informatie opzochten en onmogelijk de namen van die websites konden onthouden. Deze uitleg kan 

echter niet gevolgd worden. Gezien satellietposten en websites op het internet de enige manieren waren 

waarop jullie informatie inwonnen over jullie nieuwe religie, gezien de mogelijke controle van deze 

websites door de Iraanse autoriteiten en gezien jullie op het moment van jullie bekering in Armenië 

slechts een beperkte kennis hadden van jullie nieuwe geloof (cfr. supra), kunnen op dit vlak wel degelijk 

concrete en specifieke verklaringen van jullie verwacht worden (NPO 2, p. 5). Dit geldt des te meer 

gezien uw problemen in Iran startten doordat de bestanden die uw echtgenoot van het internet had 

gedownload ontdekt werden op uw laptop (cfr. infra). Uw echtgenoot verklaarde in dit verband dat hij 

niet kon onthouden om welke bestanden het ging omdat hij deze bestanden verwijderde na ze gezien te 

hebben (NPO 2, p. 12). Ook deze uitleg kan maar moeilijk overtuigen. De bestanden stonden immers 

zowel op uw eigen laptop als die van uw echtgenoot opgeslagen (NPO 2, p. 7). Hiermee 

geconfronteerd, veranderde uw echtgenoot zijn verklaringen. Hij stelde nu dat hij bedoelde dat de 

bestanden voortdurend geüpdatet werden, wat evenmin steek houdt (NPO 2, p. 12). De wisselende en 

weinig overtuigende verklaringen die u en uw echtgenoot aflegden wat betreft de manier waarop jullie 

informatie over het christendom inwonnen en de aard van deze informatie, halen de geloofwaardigheid 

van jullie bekering verder onderuit. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er toe te besluiten dat u helemaal niet heeft 

aangetoond dat uw beweerde bekering authentiek en oprecht zou zijn. Bijgevolg heeft u evenmin 

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

manifesteren of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. Uw verklaring dat u in België 

sinds januari 2019 de misviering volgt in Doornik en Kortrijk en ook Bijbelstudie volgt in Kortrijk, doet 

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Gezien u de oprechtheid van uw bekering geenszins 

aannemelijk heeft gemaakt, kan niet uitgesloten worden dat uw kerkbezoek in België louter op 

opportunistische motieven berust. 

Doordat geen geloof gehecht wordt aan uw bekering tot het christendom, kan ook niet langer geloof 

gehecht worden aan de problemen die u volgens uw verklaringen omwille van uw bekering ondervond 

met de Iraanse autoriteiten. 

Voor de volledigheid kan hier nog aan toegevoegd worden dat zowel uzelf als uw echtgenoot weinig 

geloofwaardige verklaringen aflegden in verband met de problemen die u kende in Iran naar aanleiding 

van uw bekering. 

Zo stelde uw echtgenoot dat u op het bureaublad van uw laptop een map aangemaakt had met als titel 

‘educatieve tekst over het christendom’. Hij vermoedde dat deze map de aandacht van uw collega trok 

(NPO 2 HA, p. 12). Het is echter weinig plausibel dat uw echtgenoot, die als ICT-er ervaring had met het 

beveiligen en verwijderen van bestanden, geen enkele voorzorgsmaatregel zou hebben genomen om 

deze bestanden te beschermen tegen blikken van al te nieuwsgierige passanten (NPO 2 HA, p.12). Dit 

geldt des te meer in het licht van de schrik die u van kinds af aan had voor ondervraging door de politie. 

Ook in het licht van de twee opmerkingen die u voorafgaand aan het hierboven beschreven incident 

reeds had gekregen aan de universiteit waar u werkte, is het weinig geloofwaardig dat u zo nonchalant 

omsprong met de informatie op uw laptop (NPO, p. 14). Uw weinig overtuigende verklaringen wat betreft 
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de omstandigheden waarin uw bekering ontdekt werd aan de universiteit waar u werkte, ondermijnen de 

geloofwaardigheid ervan. Bovendien is het in dit verband ook hoogst bevreemdend dat uw echtgenoot 

de naam niet bleek te kennen van Hassan Z. (…), die christelijke documenten op uw laptop ontdekte 

(NPO 1 HA, p. 14). Zijn onwetendheid op dit vlak is des te verwonderlijk aangezien u volgens uw 

verklaringen een langlopend conflict had met de collega ik kwestie (NPO, p. 14). Dat uw echtgenoot de 

naam niet kent van de collega wiens handelen de rechtstreekse oorzaak vormde van uw vertrek uit Iran, 

ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw verklaringen. 

Verder dient ook vastgesteld te worden dat u en uw echtgenoot weinig coherente verklaringen aflegden 

wat betreft de inval van de politie in de woning van uw ouders. Zo is het weinig plausibel dat u, wanneer 

u het huis van uw ouders verliet, compromitterende informatie zou achtergelaten hebben die de politie 

toeliet om inzicht te krijgen in uw bekering tot het christendom. Zowel uzelf als uw echtgenoot stelden in 

dit verband dat jullie pas na de inval van de politie beseften dat in uw herinneringsboekjes geschreven 

stond dat u bekeerd was tot het christendom. Uw echtgenoot stelde verder ook dat hij niet gedacht had 

dat de politie bij uw ouders zou langskomen om u te zoeken (NPO 2, p. 8). Anderzijds stelde uw 

echtgenoot ook dat jullie het huis van uw ouders verlieten omdat jullie bang waren voor de 

onvoorspelbaarheid van Ettela’at (NPO 2, p. 8). Deze uitspraken zijn onderling weinig coherent. 

Bovendien is de bewering van uw echtgenoot dat jullie niet dachten dat de politie bij uw ouders zou 

langskomen ook strijdig met uw eigen vrees dat de politie, nadat ze eerst in uw woning waren langs 

geweest, ook elders zou komen zoeken (NPO, p. 14). Ook wat betreft de laptop die u achterliet bij uw 

ouders, konden jullie verklaringen niet overtuigen. Jullie stelden in dit verband dat alle informatie over 

het christendom die op deze laptop stond, reeds gewist was en dat de laptop niet meer dan een stuk 

ijzer was (NPO, p. 23 en NPO 2 HA, p.9). Dit strookt echter niet met uw echtgenoot zijn verklaring dat u 

uw laptop nodig had om aan de universiteit te tonen welke informatie erop stond (NPO 2 HA, p. 7). Jullie 

weinig coherente en onderling tegenstrijdige verklaringen wat betreft de huiszoeking bij uw ouders, 

halen de geloofwaardigheid van jullie verklaringen verder onderuit. 

Daarnaast legden u en uw echtgenoot ook weinig plausibele verklaringen af over het onderzoek dat de 

autoriteiten instelden na de hierboven beschreven incidenten. Zo is het op zijn minst verwonderlijk dat 

uw ouders niet werden ondervraagd door de autoriteiten, ondanks het feit dat in hun huis informatie 

werd gevonden die hun dochter linkte aan het christendom (NPO, p. 8). Het is ook frappant dat uw 

vriendin Geghani S. (…) geen voorzorgsmaatregelen nam nadat de politie bij u thuis was langs 

gekomen. Zij werd ook niet zelf ondervraagd door de politie en ondervond op geen enkel moment 

problemen omwille van uw bekering tot het christendom (NPO, p. 19-20). Nochtans wist de universiteit 

dat u een christelijke Armeense vriendin had en had de universiteit alle informatie die zij over u had 

verzameld, overgemaakt aan Ettela’at. Bovendien is het niet toegelaten voor Armeense christenen in 

Iran om moslims te bekeren tot het christendom (NPO, p. 14-15 en p. 19). U verklaarde deze 

merkwaardige gang van zaken door te stellen dat Geghani niet ondervraagd kon worden door de politie 

omdat uzelf nog niet was ondervraagd (NPO, p. 20). Deze verklaring houdt geen steek. Het is immers 

net door mensen in de omgeving van uw echtgenote te ondervragen, dat de autoriteiten de bekering van 

uw echtgenote zouden kunnen onderzoeken. Bovendien is deze verklaring ook strijdig met de 

verklaringen van uw echtgenoot. Hij stelde immers dat er voor de autoriteiten geen twijfel was dat u 

bekeerd was tot het christendom (NPO 1 HA, p. 14). De weinig coherente verklaringen die u en uw 

echtgenoot aflegden in verband met uw problemen met de autoriteiten, ondermijnen de 

geloofwaardigheid van het door u vertelde vervolgingsrelaas nog verder. 

Wat betreft uw vrees omwille van de eerdere interesse van de autoriteiten in uw doen en laten bij 

terugkeer naar Iran vervolgd te worden door de autoriteiten, dient verder nog opgemerkt te worden dat 

uw echtgenoot niet weet of uw zaak is voorgekomen voor de rechtbank en dat jullie ook geen advocaat 

in de arm genomen hebben om te weten te komen wat de autoriteiten precies tegen u hebben (NPO 2 

HA, p. 12). Zowel uzelf als uw echtgenoot verklaarden in dit verband dat uw broer via vrienden van 

vrienden te weten gekomen dat de procedure tegen u nog steeds loopt. U kon echter niet vertellen via 

welke vrienden hij deze informatie bekomen had (NPO, p.15 en NPO 2 HA, p. 12). Dat u niet meer 

moeite hebt gedaan om te achterhalen wat de Iraanse autoriteiten precies tegen u hebben, hoewel het 

hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging, is een 

houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals 

bepaald in de Geneefse Conventie of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Er kan immers van een verzoeker om 

internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd 

mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. 

Tot slot dient ook vastgesteld te worden dat uw voorgehouden vrees in ernstige mate ondermijnd wordt 

door de vaststelling dat u en uw echtgenoot het risico namen om met jullie eigen paspoort het land te 

verlaten. U verklaarde in dit verband dat u op voorhand verwachtte dat er een reisverbod uitgevaardigd 

zou zijn. U legde uw lot in de handen van God (NPO, p. 22). Deze verklaring volstaat echter niet om het 
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door u genomen risico te verklaren en is bovendien ook niet coherent met uw eerdere gedrag, waarbij u 

meermaals van schuilplaats veranderde om aan de politie te ontkomen. De vaststelling dat u Iran verliet 

met uw eigen paspoort terwijl u vreesde gezocht en gedood te worden door de autoriteiten, ondermijnt 

finaal de ernst van uw vrees. 

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas. Aan de door u aangehaalde motieven om Iran te verlaten kan bijgevolg geen geloof gehecht 

worden. 

Wat betreft de executies die de neven van uw vader ondergingen omdat zij politiek actief waren, dient 

opgemerkt dat deze allen stammen uit de jaren 1360 en 1361 (Iraanse kalender, komt overeen met 

1981-1983 in onze kalender; NPO, p. 8.). Er kan dan ook niet verwacht worden dat deze gebeurtenissen 

vandaag de dag nog een risico voor u zouden meebrengen bij een eventuele terugkeer naar Iran. Ook 

uw arrestatie en ondervraging door de politie toen u veertien of vijftien jaar jong was, is niet van die aard 

dat zij de bovenstaande beslissing kan ombuigen. Er is immers geen verband tussen deze arrestatie en 

uw huidige problemen met de autoriteiten (NPO, p. 16). Dat u door deze ervaringen in uw kindertijd een 

afkeer ontwikkelde voor de islam en de islamitische regering, wordt in deze beslissing niet betwist. Dat u 

zich afkeerde van de islam impliceert echter niet automatisch dat zich bekeerde tot het christendom of 

omwille van deze afkeer problemen kende met de islamitische autoriteiten. Dit laatste dient gepaard te 

gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in deze allesbehalve het geval is (cfr supra). 

Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u hier in België christelijke geïnspireerde boodschappen op post, 

kan worden opgemerkt dat niets erop wijst dat uw berichten reeds in het vizier van de Iraanse 

autoriteiten gekomen zijn. 

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

verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Uit informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier, 

blijkt bovendien 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 met een verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals 

hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in 

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd. 

De documenten die u neerlegde zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande vaststellingen ongedaan 

kunnen maken. Uw shenasnameh (geboorteboekje) en karte melli (nationale kaart) staven enkel uw 

identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook de identiteit van uw dochter en echtgenoot 

staan hier niet ter discussie. Uw master diploma en de door u neergelegde informatie in verband met uw 

werk als architecte en lesgeefster aan de universiteit in Iran staan in deze beslissing evenmin ter 

discussie. Het feit dat u in 2019 deelnam aan een conferentie over leiderschap en in datzelfde jaar een 

inburgeringscursus volgde bij het Rode Kruis zijn voor deze beslissing niet relevant. 

Het loutere feit dat u in 2016 in Armenië was en in het kader van dat verblijf een misviering in een 

Armeense kerk bijwoonde, wat u staafde met de door uw echtgenoot ingediende paspoortstempels, visa 

en foto’s, impliceert niet dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Elke 

bekering dient aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van 

de bekering, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Ook het getuigschrift dat uw 

echtgenoot neerlegde om aan te tonen dat u een Armeense vriendin had in Iran, volstaat niet om te 

spreken van een geloofwaardige bekering. U verklaarde in dit verband overigens zelf dat er veel 

moslims zijn die contact hebben met Armeniërs en dat het niet is omdat een Armeniër contact heeft met 

een moslim dat hij die ook probeert te bekeren (NPO, p. 20). Ook de documenten die u indiende om uw 

doopsel in België en uw betrokkenheid bij de kerkgemeenschap in Doornik en Kortrijk aan te tonen, 

kunnen de hierboven bereikte conclusie niet ombuigen. Deze documenten hebben louter een 

ondersteunende functie en dienen gepaard te gaan met geloofwaardige verklaringen, wat hier 

allesbehalve het geval is (cfr supra). 

Ook de door u neergelegde psychologische attesten kunnen de hierboven vermelde conclusie niet 

veranderen. Een psychologisch attest vormt immers geen sluitend bewijs voor de omstandigheden 

waarin u uw psychische problemen opliep. Een psycholoog of psychiater doet weliswaar vaststellingen 

betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit met volledige 

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin een bepaalde fysieke of mentale 

gesteldheid is ontstaan. Dit geldt des te meer in het geval van een psycholoog, die nog meer afhankelijk 

is van hetgeen hem door de patiënt verteld wordt, in tegenstelling tot een arts, die aan de hand van 

fysieke vaststellingen, los van hetgeen een patiënt hem vertelt, de medische problemen kan 

constateren. Het feit dat u in België bij een psychiater en psycholoog in behandeling bent, wordt verder 

niet in vraag gesteld. Medische/psychische problemen op zich houden echter geen verband met de 
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criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals vermeld in artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet, noch met de bepalingen vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake 

subsidiaire bescherming. U dient voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een 

machtiging tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op 

basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980. 

In het verzoek om internationale bescherming van uw echtgenoot H.A. (…) werd eveneens door mij een 

weigeringsbeslissing genomen. 

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.” 

 

2.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van H.A. (verzoeker) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u Iraans staatsburger en afkomstig uit Amol (Iran). U bent een etnische 

Fars. U bent op 13 mehr 1384 (Iraanse tijdrekening, komt overeen met 5 oktober 2005 in onze kalender) 

gehuwd met M.M. (…) (O.V. 8.714.923). Op 21 september 2008 werd uw dochter Vanda geboren (O.V. 

8.714.923). 

Uw moeder was een gelovige moslim, uw vader was niet zo gelovig. U ging enkel naar de moskee bij 

begrafenissen of, toen u nog kind was, in het kader van schoolse verplichtingen. U was nieuwsgierig 

over de islam en zag in dat het een religie is van vergelding, oorlog en geweld. Daardoor kwam er 

steeds meer afstand tussen u en de islam. 

Vier of vijf jaar voor uw vertrek uit Iran leerde u Geghani S. (…) en haar echtgenoot de heer H. (…) 

kennen. Zij waren Armeense christenen. Vier jaar voor uw vertrek uit Iran raakte u geïnteresseerd in hun 

religie. Mevrouw S. (…) en haar echtgenoot waren oprecht, ze logen nooit, ze waren niet hypocriet en 

ze hadden vertrouwen in hun medemens. Van 18 tot 24 maart 2016 reisde u naar Armenië met uw 

echtgenote en uw dochter. Mevrouw S. (…) en haar echtgenoot vergezelden u op die reis. Per toeval 

woonden jullie op zondag 20 maart 2016 de Armeense viering van Palmzondag bij. U voelde dat dit het 

goede moment was om voor het christendom te kiezen en u beschouwt zichzelf sinds die dag als een 

christen. 

In het jaar 1396 (Iraanse kalender, komt overeen met 2017 - 2018 in onze kalender) ondervond uw 

echtgenote meermaals problemen aan de universiteit waar ze werkte. Zo werd haar lidmaatschap van 

een wetenschappelijke vereniging geweigerd, kreeg ze een eerste waarschuwing omdat ze in het kader 

van een discussie tegen studenten had gezegd dat er geen godsdienstvrijheid is in Iran en kreeg ze een 

tweede waarschuwing omdat ze tijdens haar les een politieke discussie had gevoerd. Een collega van 

uw echtgenote nam, toen uw echtgenote even niet aanwezig was, een foto van een folder op haar 

laptop waar ze informatie over het christendom bewaarde. Een andere collega van uw echtgenote, de 

heer B. (…), bracht haar ervan op de hoogte dat de Herasat (veiligheidsafdeling) van de universiteit een 

dossier tegen haar geopend had. U vreesde op dat moment dat uw echtgenote misschien zou geschorst 

worden aan de universiteit, maar niet dat er iets anders zou gebeuren. U verbleef in die periode vaak bij 

uw schoonouders omdat uw schoonvader aan diabetes leed en ernstig ziek was. In het begin van de 

maand tir 1397 (Iraanse kalender, komt overeen met eind juni 2018 in onze kalender) kwam de politie bij 

u thuis aanbellen. Ze waren op zoek naar uw echtgenote en spraken met uw huisbaas, de heer F. (…). 

U kwam tot de conclusie dat het probleem ernstiger was dan u eerst had ingeschat. Op basis van de 

informatie die op haar laptop stond en de eerdere waarschuwingen die ze had gekregen, vreesde u dat 

uw echtgenote er door de Ettela’at (Iraanse veiligheidsdiensten) van zou beschuldigd worden publiciteit 

te maken voor het christendom. U en uw echtgenote doken hierop gedurende twee dagen onder bij uw 

vader en trokken daarna in bij uw vriendin Solmaz S. (…). Een week na de inval bij u thuis kwam de 

politie langs bij uw schoonouders. Ze waren met drie en ze zeiden dat ze uw echtgenote zochten. Ze 

doorzochten het huis en namen de laptop van uw echtgenote in beslag. Op die laptop stond geen 

informatie, u had alles gewist uit voorzorg. Ze namen ook een herinneringsboekje van uw echtgenote 

mee dat ze vonden in een van haar reiskoffers. U vreesde dat u in de problemen zou komen en u en uw 

echtgenote besloten het land te verlaten voor Ettela’at u zou vinden. 

Jullie boekten een toeristische reis naar Servië, omdat voor dat land geen visum nodig was. U en uw 

echtgenote verlieten Iran op 25 tir 1397 (Iraanse kalender, komt overeen met 16 juli 2018 in onze 

kalender) met jullie eigen paspoort. Jullie vlogen rechtstreeks naar Belgrado en bleven twee maanden in 

Servië. Jullie probeerde zes keer tevergeefs om de grens met Kroatië over te steken. Jullie slaagden 

uiteindelijk na twee maanden in jullie opzet en slaagden erin Slovenië te bereiken. Jullie verbleven tien 

dagen in Slovenië. Aan de grens met Italië kwam een smokkelaar jullie ophalen. Hij bracht jullie met de 

auto naar Triëste (Italië). Daar namen jullie de bus tot Milaan. Een andere smokkelaar bracht jullie met 
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de auto naar Lyon (Frankrijk). Daar kwam uw schoonbroer, die in België woont, jullie ophalen. U en uw 

echtgenote bereikten België op 28 september 2018. Op 19 oktober 2018 diende jullie hier in België een 

verzoek om internationale bescherming in. 

Hier in België gaat u wekelijks op zaterdagnamiddag naar de Farsitalige kerk in Kuurne en op 

zondagvoormiddag naar de Franstalige protestantse kerk in Doornik. U bezocht de kerk in Doornik voor 

het eerst op 26 januari 2019. U werd gedoopt op 6 juli 2019 in Kuurne. 

Bij terugkeer naar Iran vreest u dat uw echtgenote zal opgepakt worden door Ettela’at omwille van het 

dossier dat tegen haar is geopend. Daarbij vreest u concreet dat ze zal gefolterd worden, dat ze onder 

druk gezet zal worden om op te biechten dat ze reclame maakte voor het christendom en dat haar 

vervolgens ook zwaardere feiten in de schoenen geschoven zullen worden. 

Ter staving van uw identiteit legt u uw shenasnameh (geboorteboekje), uw karte melli (nationale kaart) 

en uw legerdienstkaart voor. U legt ook uw paspoort voor, uitgegeven op 6 maart 2016 en met een 

geldigheidsduur van 5 jaar. U legde ook de paspoorten van uw echtgenote M.M. (…) en uw dochter 

Vanda A. (…) voor, beiden eveneens uitgegeven op 6 maart 2016 en met een geldigheidsduur van 5 

jaar. Ter staving van uw huwelijk met M.M. (…) legde u uw huwelijksakte voor. U legt ook uw bachelor 

diploma voor (d.d. 25 februari 2002, inclusief gecertificeerde vertaling Farsi-Nederlands d.d. 21 mei 

2018) en een document van de sociale zekerheid dat uw werkgevers tussen 2002 en 2017 oplijst (niet 

gedateerd, inclusief gecertificeerde vertaling Farsi-Nederlands d.d. 15 mei 2018). U legde ook een 

certificaat voor van uw laatste werkgever (d.d. 23 juli 2017, inclusief gecertificeerde vertaling Farsi-

Nederlands d.d. 21 mei 2018). Ter staving van uw reisweg legde u twee briefomslagen neer waarin uw 

paspoorten naar u verstuurd werden vanuit Servië (d.d. 18 juni 2019). Ter staving van uw verzoek legt u 

acht foto’s neer van uw bezoek aan Armenië, alsook een getuigschrift van de Armeense kerk dat 

bevestigt dat uw vriendin Geghani S. (…) een Armeense christen is (d.d. 4 februari 2019). Zowel uw 

paspoort als dat van uw dochter en echtgenote bevat een visum voor Armenië, uitgegeven op 18 maart 

2016 en geldig voor 21 dagen. Ter staving van uw in loco activiteiten legde u een kopie van uw 

doopcertificaat neer (d.d. 6 juli 2019), net als een brief van de protestantse kerk in Doornik (d.d. 10 

september 2020) en een brief van de Iraanse kerk in Kuurne (d.d. 30 september 2020). U legde ook 36 

treintickets neer van verplaatsingen tussen Doornik en Kortrijk op 25 verschillende data tussen 10 maart 

2019 en 12 januari 2020. Daarnaast legde u ook 3 foto’s en 2 videofragmenten neer van uw doopsel en 

19 foto’s van uw in loco activiteiten in de kerkgemeenschap. Tot slot legde u ook 3 screenshots neer 

van uw online deelname aan de misviering op Instagram tijdens de quarantainemaatregelen omwille van 

Covid-19. 

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden 

in uw hoofde heeft kunnen identificeren. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen 

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

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

voldoen aan uw verplichtingen. 

Na grondig onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS), dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw 

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er in uw hoofde een persoonlijke en 

gegronde vrees voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel 

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

Vooreerst dient een belangrijke tegenstrijdigheid te worden vastgesteld tussen de gegevens die u liet 

noteren bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming op de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) en uw verklaringen tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal. Tijdens uw persoonlijk onderhoud verklaarde u immers dat u in Iran was bekeerd tot het 

christendom, terwijl zowel uzelf als uw echtgenote op de DVZ verklaarden moslim en sjiiet te zijn 

(Verklaring DVZ, d.d. 20 november 2018, p. 5 en verklaring DVZ M.M. (…), p. 5). Geconfronteerd met 

deze tegenstrijdigheid, stelde u op de DVZ wel degelijk gezegd te hebben dat u was bekeerd tot een 

ander geloof. De ambtenaar wilde volgens uw verklaringen echter enkel de gegevens noteren zoals die 

vermeld stonden in uw officiële documenten (Notities Persoonlijk Onderhoud 1, d.d. 8 oktober 2020, p. 

6). Uw echtgenote legde in dit verband gelijkaardige verklaringen af (Notities Persoonlijk Onderhoud 

M.M. (…), d.d. 12 november 2020, p. 23). Gezien het belang dat een mogelijke bekering tot het 

christendom kan hebben voor uw verzoek om internationale bescherming, is het echter zeer 

onwaarschijnlijk dat een ambtenaar op de Dienst Vreemdelingenzaken zou geweigerd hebben om uw 

bekering tot het christendom als dusdanig te noteren. Dit geldt des te meer aangezien de ambtenaar in 

kwestie volgens uw verklaringen wel degelijk had begrepen dat u bekeerd was tot het christendom, 

maar hier geen belang aan hechtte (NPO 1, p. 6 en NPO 2, p. 11). De vaststelling dat u bij de registratie 
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op de DVZ niet aangaf dat u christen was, ondergraaft in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw 

verklaring reeds voor uw vertrek uit Iran tot het christendom bekeerd te zijn. Hierdoor komt ook de 

geloofwaardigheid van het door u vertelde bekeringsproces ernstig op de helling te staan. 

Bovendien dient vastgesteld te worden dat u niet kon overtuigen omwille van een diepere overtuiging te 

zijn bekeerd tot het christendom. Van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht 

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

alsook wat de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. Dit 

geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan 

de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar 

is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de 

verzoeker. De verklaringen die u over uw bekeringsproces aflegde zijn echter ontoereikend. 

Zo slaagde u er op geen enkel moment in op een overtuigende wijze te concretiseren wat uw 

persoonlijke redenen waren om de islam de rug toe te keren en het christendom te omarmen. U stelde 

in dit verband dat u de regels van de islam niet kon aanvaarden omdat het een strijdlustige godsdienst 

is, een godsdienst van woede, vergelding, oorlog en geweld. U zag in dat islamitische landen allemaal 

hetzelfde zijn (NPO 1, p. 4-5). Deze algemene en weinig doorleefde argumenten wijzen allerminst op 

een persoonlijke en diepgewortelde geloofsovertuiging. U stelde daarnaast ook te zijn bekeerd tot het 

christendom omdat u onder de indruk was van de goede eigenschappen van uw Armeense vriendin 

Geghani S. (…) en haar echtgenoot de heer H. (…). Ze waren oprecht, logen nooit en waren niet 

hypocriet. Moslims daarentegen waren volgens u niet te vertrouwen. Ook dit is weinig ernstig. Er kan 

niet aangenomen worden dat u, die als moslim opgroeide, die leefde onder de moslims en wiens 

moeder een gelovige moslim is, de islam enkel met oorlog, geweld en onbetrouwbare mensen zou 

associëren. Ook uw stelling dat de bron van christendom liefde is, terwijl dit bij islam het 

tegenovergestelde is, is een veralgemening die geen blijk geeft van een diepgewortelde 

geloofsovertuiging (NPO 1, p. 16). Uw stelling dat het in een moslimmaatschappij niet mogelijk is om 

carrière te maken zonder hypocrisie, liegen en bedriegen, strookt niet met de vaststelling dat uzelf in die 

moslimmaatschappij carrière maakte als CEO van een privébedrijf en kan om die reden maar moeilijk 

overtuigen (NPO 1, p. 18). Ook uw stelling dat wetgeving alleen niet volstaat om een goede 

maatschappij te hebben, kan niet verklaren waarom u zich afkeerde van de ene religie om de andere te 

omarmen (NPO 1, p. 19). Uw vage en algemene verklaringen aangaande de redenen waarom u besloot 

het christendom te omarmen, zetten de oprechtheid van uw bekering verder op de helling. 

Bovendien legde u ook allerminst overtuigende verklaringen af over de manier waarop u en uw 

echtgenote via haar Armeense vriendin Geghani S. (…) in contact kwamen met het christendom. Zo is 

het, in het licht van de cruciale rol die Geghani en haar echtgenoot speelden in uw bekeringsproces, 

hoogst merkwaardig dat u niet bleek te weten tot welke stroming binnen het christendom zij precies 

behoorden. Volgens uw verklaringen was Geghani protestants en maakte zij binnen het protestantisme 

deel uit van de Gregoriaanse strekking (NPO, p.16). Volgens informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw dossier, hangt echter slechts 1% van de christenen 

in Armenië het protestantse geloof aan. De gemeenschap van Armeense christenen in Iran hangt de 

Armeense Apostolische kerk aan, die ook de Gregoriaanse kerk wordt genoemd en die deel uitmaakt 

van de Orthodoxe kerk. De vaststelling dat u de Gregoriaanse kerk waar Geghani volgens u toe 

behoorde verkeerdelijk als protestants omschreef, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw bewering 

onder invloed van Geghani tot het christendom te zijn bekeerd. Bovendien legden u en uw echtgenote 

ook tegenstrijdige verklaringen af over de manier waarop Geghani en haar echtgenoot jullie 

beïnvloedden. U stelde in dit verband dat het niet de bedoeling van uw Armeense vrienden was om u uit 

te nodigen om christen te worden (NPO 1, p. 4). Uw echtgenote daarentegen stelde dat zij tot drie uur ’s 

nachts met Geghani praatte over het christendom en dat haar vriendin haar aanleerde hoe ze met 

christendom en met God contact moest leggen (NPO MM, p. 18-19). Jullie tegenstrijdige verklaringen op 

dit cruciaal punt van het bekeringsproces ondermijnen de geloofwaardigheid van uw verklaring onder 

invloed van Geghani te zijn bekeerd tot het christendom. 

Ook kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden bij uw verklaringen omtrent het concrete moment 

waarop u besloot zich tot het christendom te bekeren. U stelde in dit verband dat u, toen u op 

Palmzondag 2016 de Armeense kerk bezocht, spontaan besloot aan uw Armeense vriend te vragen wat 

u moest doen om christen te kunnen worden. Gevraagd wat u overtuigde tot het christendom te 

bekeren, kwam u niet verder dan te stellen dat u een gelegenheid zocht om te geloven dat u christen 

was geworden. Nochtans had u voor uw bezoek aan Armenië nooit een huiskerk bezocht en ook nooit in 

de Bijbel gelezen. U was ook niet naar Armenië gegaan met het doel om er christen te worden en wist in 

die periode niet veel over het christendom. Uw deelname aan de misviering op Palmzondag was 

toevallig en gebeurde niet met voorbedachten rade. Bovendien vertrok u enkele dagen na Palmzondag 

alweer uit Armenië. U wachtte hierbij niet op het Paasfeest, een christelijk feest dat een week na 

Palmzondag plaatsvindt en een van de hoogtepunten binnen het christelijk jaar vormt (zie informatie 
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administratief dossier). Meer zelfs, u wist niet dat jullie bezoek tijdens de Paasperiode viel toen jullie 

besloten om naar Armenië te reizen (NPO 1, p. 18-19). Uw echtgenote stelde dan weer dat zij op het 

moment van haar bekering enkel een oppervlakkige en algemene kennis had van hoe Jezus had 

geleefd (NPO MM, p. 17). Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat jullie kennis van het 

christendom op het moment van jullie bekering beperkt te noemen valt. Dat jullie desondanks toch 

zonder enig onderling overleg en zonder voorafgaande gezamenlijk besloten om christen te worden, 

doet de wenkbrauwen ernstig fronsen. Een vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het 

christendom is immers een zeer ingrijpende en fundamentele gebeurtenis in een mensenleven. Men kan 

verwachten dat er aan deze bekering een ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan. Dit geldt 

des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in 

het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, 

daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de 

verzoeker. Dit is in uw bekeringsproces, gelet op bovenstaande vaststellingen, allesbehalve het geval. 

De snelheid waarmee u zich ondanks uw beperkte kennis bekeerde tot het christendom, is des te 

merkwaardig daar u allesbehalve overtuigende verklaringen aflegde over de manier waarop u informatie 

over uw nieuwe religie vergaarde. Zo konden noch uzelf, noch uw echtgenote concretiseren welke 

websites jullie (behalve YouTube) consulteerden om meer informatie over het christendom te bekomen 

(NPO 1, p. 17 en NPO MM, p. 18). Bovendien legde u, ondanks het feit dat u hier herhaaldelijk naar 

werd gevraagd, vage en weinig concrete verklaringen af over de bestanden die u van deze websites 

downloadde om het christendom te bestuderen (NPO 2, p. 6-7 en p. 12). U verklaarde uw gebrekkige 

kennis op dit vlak door te stellen dat u onmogelijk de namen van die websites kon onthouden. Deze 

uitleg kan echter niet gevolgd worden. Gezien satellietposten en websites op het internet volgens uw 

verklaringen de enige manieren waren waarop u informatie kon inwinnen over uw nieuwe religie, gezien 

de mogelijke controle van deze websites door de Iraanse autoriteiten en gezien u op het moment van 

uw bekering in Armenië slechts een beperkte kennis had van uw nieuwe geloof (cfr. supra), kunnen op 

dit vlak wel degelijk concrete en specifieke verklaringen van u verwacht worden (NPO 2, p. 5). Dit geldt 

des te meer gezien uw problemen in Iran startten doordat de bestanden die u van het internet had 

gedownload ontdekt werden op de laptop van uw echtgenote (cfr. infra). U verklaarde in dit verband dat 

u niet kon onthouden om welke bestanden het ging omdat u deze bestanden verwijderde na ze gezien 

te hebben (NPO 2, p. 12). Ook deze uitleg kan maar moeilijk overtuigen. De bestanden stonden volgens 

uw verklaringen immers zowel op uw eigen laptop als die van uw echtgenote opgeslagen (NPO 2, p. 7). 

Hiermee geconfronteerd, veranderde u uw verklaringen. U stelde nu dat u bedoelde dat de bestanden 

voortdurend geüpdatet werden, wat evenmin steek houdt (NPO 2, p. 12). Uw wisselende en weinig 

overtuigende verklaringen wat betreft de manier waarop u informatie over het christendom inwon en de 

aard van deze informatie, halen de geloofwaardigheid van uw bekering verder onderuit. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er toe te besluiten dat u helemaal niet heeft 

aangetoond dat uw beweerde bekering authentiek en oprecht zou zijn. Bijgevolg heeft u evenmin 

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

manifesteren of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. Uw verklaring dat u in België 

sinds januari 2019 de misviering volgt in Doornik en Kortrijk en ook Bijbelstudie volgt in Kortrijk, doet 

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Gezien u de oprechtheid van uw bekering geenszins 

aannemelijk heeft gemaakt, kan niet uitgesloten worden dat uw kerkbezoek in België louter op 

opportunistische motieven berust. 

Doordat geen geloof gehecht wordt aan uw bekering tot het christendom, kan ook niet langer geloof 

gehecht worden aan de problemen die uw echtgenote volgens uw verklaringen omwille van haar 

bekering ondervond met de Iraanse autoriteiten. 

Voor de volledigheid kan hier nog aan toegevoegd worden dat zowel uzelf als uw echtgenote weinig 

geloofwaardige verklaringen aflegden in verband met de problemen die uw echtgenote kende in Iran 

naar aanleiding van haar bekering. 

Zo stelde u dat uw echtgenote op het bureaublad van haar laptop een folder had aangemaakt met als 

titel ‘educatieve tekst over het christendom’. U vermoedde dat dit de aandacht van haar collega trok 

(NPO 2, p. 12). Het is echter weinig plausibel dat u, die als ICT-er ervaring had met het beveiligen en 

verwijderen van bestanden, geen enkele voorzorgsmaatregel zou hebben genomen om deze bestanden 

te beschermen tegen blikken van al te nieuwsgierige passanten (NPO 2, p.12). Dit geldt des te meer in 

het licht van de schrik die uw echtgenote van kinds af aan had voor ondervraging door de politie. Ook in 

het licht van de twee opmerkingen die uw echtgenote voorafgaand aan het hierboven beschreven 

incident reeds had gekregen aan de universiteit waar zij werkte, is het weinig geloofwaardig dat zij zo 

nonchalant omsprong met de informatie op haar laptop (NPO MM, p. 14). Bovendien blijkt uit uw 

verklaringen dat u zich ten zeerste bewust was van het risico dat in Iran met een bekering gepaard ging 

(NPO 2, p. 5-6). Uw weinig overtuigende verklaringen wat betreft de omstandigheden waarin uw 

echtgenotes bekering ontdekt werd aan de universiteit waar ze werkte, ondermijnen de 
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geloofwaardigheid ervan. Bovendien is het in dit verband ook hoogst bevreemdend dat u de naam niet 

blijkt te kennen van de collega van uw echtgenote die christelijke documenten ontdekte op haar laptop 

(NPO 1, p. 14). Uw onwetendheid op dit vlak is des te verwonderlijk aangezien uw echtgenote volgens 

haar verklaringen een langlopend conflict had met de collega ik kwestie, de heer Hassan Z. (…) (NPO 

MM, p. 14). Dat u de naam niet kent van de man wiens handelen de rechtstreekse oorzaak vormde van 

uw vertrek uit Iran, ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw verklaringen. 

Verder dient ook vastgesteld te worden dat u en uw echtgenote weinig geloofwaardige verklaringen 

aflegden wat betreft de inval van de politie in de woning van uw schoonouders. Zo is het weinig 

plausibel dat u, wanneer u het huis van uw schoonouders verliet, compromitterende informatie zou 

achtergelaten hebben die de politie toeliet om inzicht te krijgen in uw echtgenotes bekering tot het 

christendom. Zowel uzelf als uw echtgenote stelden in dit verband dat jullie pas na de inval van de 

politie beseften dat in de herinneringsboekjes van uw echtgenote geschreven stond dat zij bekeerd was 

tot het christendom. U stelde verder ook dat u niet gedacht had dat de politie bij uw schoonouders zou 

langskomen om u te zoeken (NPO 2, p. 8). Anderzijds stelde u ook dat jullie het huis van uw ouders 

verlieten omdat jullie bang waren voor de onvoorspelbaarheid van Ettela’at (NPO 2, p. 8). Deze 

uitspraken zijn onderling weinig coherent. Bovendien is uw bewering dat jullie niet dachten dat de politie 

bij uw schoonouders zou langskomen ook strijdig met de vrees van uw echtgenote dat de politie, nadat 

ze eerst in uw woning waren langs geweest, ook elders zou komen zoeken (NPO MM, p. 14). Ook wat 

betreft de laptop die u achterliet bij uw ouders, konden jullie verklaringen niet overtuigen. Jullie stelden 

in dit verband dat alle informatie over het christendom die op deze laptop stond, reeds gewist was en 

dat de laptop niet meer dan een stuk ijzer was (NPO 2, p. 9 en NPO MM, p. 23). Dit strookt echter niet 

met uw verklaring dat uw echtgenote haar laptop nodig had om aan de universiteit te tonen welke 

informatie erop stond (NPO 2, p. 7). Jullie weinig coherente en onderling tegenstrijdige verklaringen wat 

betreft de huiszoeking bij uw ouders, halen de geloofwaardigheid van jullie verklaringen verder onderuit. 

Daarnaast legden u en uw echtgenote ook weinig plausibele verklaringen af over het onderzoek dat de 

autoriteiten instelden na de hierboven beschreven incidenten. Zo is het op zijn minst verwonderlijk dat 

uw schoonouders niet werden ondervraagd door de autoriteiten, ondanks het feit dat in hun huis 

informatie werd gevonden die hun dochter linkte aan het christendom (NPO MM, p. 8). Het is ook 

frappant dat uw vriendin Geghani S. (…) geen voorzorgsmaatregelen nam nadat de politie bij u thuis 

was langs gekomen. Zij werd ook niet zelf ondervraagd door de politie en ondervond op geen enkel 

moment problemen omwille van de bekering van uw echtgenote tot het christendom (NPO MM, p. 19-

20). Nochtans wist de universiteit dat uw echtgenote een christellijk Armeense vriendin had en had de 

universiteit alle informatie die zij over uw echtgenote had verzameld, overgemaakt aan Ettela’at. 

Bovendien is het niet toegelaten voor Armeense christenen in Iran om moslims te bekeren tot het 

christendom (NPO MM, p. 14-15 en p. 19). Uw echtgenote verklaarde deze merkwaardige gang van 

zaken door te stellen dat Geghani niet ondervraagd kon worden door de politie omdat uw echtgenote 

zelf nog niet was ondervraagd (NPO MM, p. 20). Deze verklaring houdt geen steek. Het is immers net 

door mensen in de omgeving van uw echtgenote te ondervragen, dat de autoriteiten de bekering van uw 

echtgenote zouden kunnen onderzoeken. Bovendien is deze verklaring ook strijdig aan uw eigen 

verklaringen. U stelde immers dat er voor de autoriteiten geen twijfel was dat uw echtgenote bekeerd 

was tot het christendom (NPO 1, p. 14). De weinig coherente verklaringen die u en uw echtgenote 

aflegden in verband met haar problemen met de autoriteiten, ondermijnen de geloofwaardigheid van het 

door u vertelde vervolgingsrelaas nog verder. 

Wat betreft uw vrees omwille van de eerdere interesse van de autoriteiten in het doen en laten van uw 

echtgenote bij terugkeer naar Iran vervolgd te worden door de autoriteiten, dient verder nog opgemerkt 

te worden dat u niet weet of de zaak van uw echtgenote is voorgekomen voor de rechtbank en dat u ook 

geen advocaat in de arm genomen hebt om te weten te komen wat de autoriteiten precies tegen uw 

echtgenote hebben (NPO 2, p. 12). Zowel uzelf als uw echtgenote verklaarden in dit verband dat de 

broer van uw echtgenote de zaak had opgevolgd. Hij was via vrienden van vrienden te weten gekomen 

dat de procedure tegen uw echtgenote nog steeds loopt. Jullie konden echter niet vertellen via welke 

vrienden hij deze informatie bekomen had (NPO 2, p. 12 en NPO MM, p.15). Dat u niet meer moeite 

hebt gedaan om te achterhalen wat de Iraanse autoriteiten precies tegen uw echtgenote hebben, 

hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor 

vervolging, is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees 

voor vervolging zoals bepaald in de Geneefse Conventie of een vrees voor een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Er kan immers van een 

verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo 

gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn 

vluchtrelaas. 

Tot slot dient ook vastgesteld te worden dat uw voorgehouden vrees in ernstige mate ondermijnd wordt 

door de vaststelling dat u en uw echtgenote het risico namen om met jullie eigen paspoort het land te 



  

 

 

RvV X en RvV X- Pagina 13 

verlaten (NPO 1, p. 14). U verklaarde in dit verband dat u op voorhand verwachtte dat er een reisverbod 

uitgevaardigd zou zijn. U had gebeden en God had u geholpen om toch het land te kunnen verlaten 

(NPO 2, p. 10). Deze verklaring volstaat echter niet om het door u genomen risico te verklaren en is 

bovendien ook niet coherent met uw eerdere gedrag, waarbij u meermaals van schuilplaats veranderde 

om aan de politie te ontkomen. De vaststelling dat u Iran verliet met uw eigen paspoort terwijl u vreesde 

gezocht en gedood te worden door de autoriteiten, ondermijnt finaal de ernst van uw vrees. 

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas. Aan de door u aangehaalde motieven om Iran te verlaten kan bijgevolg geen geloof gehecht 

worden. 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat 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 met een 

verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt 

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

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd. 

De documenten die u neerlegde zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande vaststellingen ongedaan 

kunnen maken. Uw shenasnameh (geboorteboekje), karte melli (nationale kaart) en legerdienstkaart 

staven enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook uw huwelijk met M.M. (…) 

staat hier niet ter discussie. De enveloppes waarmee uw paspoort verstuurd werd tonen louter aan dat 

via Servië reisde, wat in deze beslissing niet wordt betwist. Uw bachelor diploma en de door u 

neergelegde informatie in verband met uw vorige en huidige werkgevers staan in deze beslissing 

evenmin ter discussie. 

Het loutere feit dat u in 2016 in Armenië was en in het kader van dat verblijf een misviering in een 

Armeense kerk bijwoonde, wat u staafde met de door u ingediende paspoortstempels, visa en foto’s, 

impliceert niet dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Elke bekering dient 

aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de bekering, wat 

u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Ook het getuigschrift dat u neerlegde om aan 

te tonen dat u een Armeense vriendin had in Iran, volstaat niet om te spreken van een geloofwaardige 

bekering. Uw echtgenote verklaarde in dit verband overigens zelf dat er veel moslims zijn die contact 

hebben met Armeniërs en dat het niet is omdat een Armeniër contact heeft met een moslim dat hij die 

ook probeert te bekeren (NPO MM, p. 20). Ook de documenten die u indiende om uw betrokkenheid bij 

de kerkgemeenschap in België aan te tonen, kunnen de hierboven bereikte conclusie niet ombuigen. 

Deze documenten hebben louter een ondersteunende functie en dienen gepaard te gaan met 

geloofwaardige verklaringen, wat hier allesbehalve het geval is. 

In het verzoek om internationale bescherming van uw echtgenote M.M. (…) werd eveneens door mij een 

weigeringsbeslissing genomen. 

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.” 

 

3. De verzoekschriften 

 

3.1. Verzoekende partijen beroepen zich in hun respectieve verzoekschriften in een enig middel beide 

op de schending van: “artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van 

vluchtelingen, artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 48/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 3 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

artikelen 2 en 24 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 

bescherming (herschikking), artikelen 4 en 20 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees parlement 

en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde 

landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status 

voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de 

inhoud van de verleende bescherming (herschikking), de motiveringsplicht zoals voorzien in artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

alsook in artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de beginselen van behoorlijk bestuur, met 

name de verplichtingen van zorgvuldigheid, redelijkheid en vertrouwensbeginsel”. 
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In een eerste middelonderdeel gaan verzoekende partijen in op de weigeringen van de 

vluchtelingenstatus.  

 

Daarbij geven zij vooreerst een overzicht van de motieven die dienaangaande zijn opgenomen in de 

bestreden beslissingen.  

 

Met betrekking tot de aan hen verweten tegenstrijdigheid tussen hun gezegden bij het CGVS en deze 

zoals afgelegd bij de DVZ, betoogt verzoekster: 

“Verzoekster en haar echtgenoot volharden in het feit dat zij, bij hun registratie, uitdrukkelijk gezegd 

hebben dat zij zich bekeerd hadden tot het christendom. Zij waren op dat moment echter nog niet 

"officieel" bekeerd, aangezien zij nog niet gedoopt waren, en hebben dus aangegeven dat zij "officieel" 

nog moslim waren. Het feit dat zij op dat moment "officieel" nog moslim waren is ook bevestigd door hun 

identiteitsdocumenten, o.a. hun huwelijksacte die zij neergelegd hebben in het kader van hun verzoek 

om internationale bescherming. Dit is de reden waarom, in de sectie van hun identiteitsgegevens bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken, genoteerd werd dat zij moslim zijn en niet christen. Verzoekster en haar 

echtgenoot hadden zich echter wel al bekeerd tot het christendom in Iran, maar waren dus nog niet 

gedoopt (in België, op 6 juli 2019). 

De initiële verklaringen van verzoekster en haar echtgenoot moeten ook herplaatst worden in hun 

context : deze verklaringen werden afgenomen in het kader van de Dublinprocedure, zodat het interview 

zich centreerde op de manier waarop zij in België aangekomen zijn en waarom zij niet wilden terugkeren 

naar Italië, maar niet op de redenen van het verzoek om internationale bescherming. Op dat moment, 

waren verzoekster en haar echtgenoot (maar waarschijnlijk ook de ambtenaar op de Dienst 

Vreemdelingenzaken die een Dublininterview verrichte met het oog op een terugkeer van verzoekster 

en haar echtgenoot naar Italië) zich dus niet bewust van de impact die hun verklaringen zouden hebben 

op het verdere verloop van hun procedure, in het bijzonder aangezien zij normaalgezien teruggestuurd 

zouden worden naar Italië. 

Gedurende het tweede interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, na de Dublinprocedure, hebben 

verzoekster en haar man kunnen vertellen waarom zij hun land van herkomst verlaten hebben en 

hebben dan ook uitdrukkelijk gezegd dat zij Iran verlaten hadden omwille van hun bekering tot het 

christendom en de problemen die zij hierdoor gekend hebben in Iran.” 

 

Verzoeker betoogt dienaangaande: 

“Verzoeker en zijn echtgenote volharden in het feit dat zij, bij hun registratie, uitdrukkelijk gezegd 

hebben dat zij zich bekeerd hadden tot het christendom. Zij waren op dat moment echter nog niet 

"officieel" bekeerd, aangezien zij nog niet gedoopt waren, en hebben dus aangegeven dat zij "officieel" 

nog moslim waren. Het feit dat zij op dat moment "officieel" nog moslim waren is ook bevestigd door hun 

identiteitsdocumenten, o.a. hun huwelijksacte die zij neergelegd hebben in het kader van hun verzoek 

om internationale bescherming. Dit is de reden waarom, in de sectie van hun identiteitsgegevens bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken, genoteerd werd dat zij moslim zijn en niet christen. Verzoeker en zijn 

echtgenote hadden zich echter wel al bekeerd tot het christendom in Iran, maar waren dus nog niet 

gedoopt (in België, op 6 juli 2019). 

De initiële verklaringen van verzoeker en zijn echtgenote moeten ook herplaatst worden in hun context : 

deze verklaringen werden afgenomen in het kader van de Dublinprocedure, zodat het interview zich 

centreerde op de manier waarop zij in België aangekomen zijn en waarom zij niet wilden terugkeren 

naar Italië, maar niet op de redenen van het verzoek om internationale bescherming. Op dat moment, 

waren verzoeker en zijn echtgenote (maar waarschijnlijk ook de ambtenaar op de Dienst 

Vreemdelingenzaken die een Dublininterview verrichte met het oog op een terugkeer van verzoeker en 

zijn echtgenote naar Italië) zich dus niet bewust van de impact die hun verklaringen zouden hebben op 

het verdere verloop van hun procedure, in het bijzonder aangezien zij normaalgezien teruggestuurd 

zouden worden naar Italië. 

Gedurende het tweede interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, na de Dublinprocedure, hebben 

verzoeker en zijn echtgenote kunnen vertellen waarom zij hun land van herkomst verlaten hebben en 

hebben dan ook uitdrukkelijk gezegd dat zij Iran verlaten hadden omwille van hun bekering tot het 

christendom en de problemen die zij hierdoor gekend hebben in Iran.” 

 

Verzoekster betoogt vervolgens, inzake haar bekeringsproces: 

“Verzoekster volhardt in het feit dat zij, wanneer zij klein was, een afkeer gekregen heeft van het islam. 

Zij heeft dit ook in detail willen uitleggen gedurende haar tweede persoonlijk onderhoud (NEP II, p. 15 

en 16) maar werd onderbroken in haar antwoord door de Protection Officer "aangezien er niet veel tijd 

was". Verzoekster heeft echter willen uitleggen waarom zij een afkeer heeft voor het islam : enerzijds de 

executies van haar familieleden door de Islamietische regering, anderzijds het voorval met de politie 
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wanneer zij kind was. Omwille van deze twee redenen, heeft verzoekster een diepe afkeer van het 

islam. 

Toch was zij sinds haar kindertijd overtuigd van het feit dat er een God is en heeft zij altijd een innerlijke 

spanning gevoeld en een introspectie gevoerd naar haar persoonlijke religieuze overtuigingen. 

Verwerende partij is van mening dat deze informatie niet strookt met de verklaringen van verzoekster 

volgens dewelke zij in de periode vóór haar bekering amper informatie had betreffende andere 

godsdiensten. Dit kan echter gemakkelijk uitgelegd worden door de algemene context in Iran : Het feit 

om interesse te tonen voor een andere godsdienst is in Iran al op zich een reden om vervolgd te 

worden, wat verklaard waarom verzoekster proactief geen "informatie" gezocht heeft over andere 

godsdiensten vóór haar bekering, in het bijzonder gelet op de prominente Iraanse veiligheidsdiensten en 

de controle die de Iraanse overheid heeft over de informatiekanalen. Dit was in Iran gewoonweg 

ondenkbaar en onmogelijk. Dit risico wordt ook bevestigd door de verwerende partij, die in de bestreden 

beslissing van mening is dat een bekering in Iran "strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is". 

Het is pas na hun lange discussies met Geghani dat verzoekster en haar echtgenoot het risico namen 

om informatie te zoeken. Niettemin zijn zij er altijd van overtuigd geweest dat er een bovennatuurlijk 

element, een "god" aanwezig is. 

Verwerende partij is ook van mening dat de psychologische problemen die verzoekster ondervindt 

incoherent zijn met haar verklaringen betreffende de innerlijke rust die haar bekering haar bracht. Het is 

echter belangrijk om een onderscheid te maken tussen de innerlijke rust die verzoekster nu ondervindt 

door haar bekering na een jarenlange reflectie over haar identiteit en religieuze overwegingen, en de 

stress en vermoeidheid die zij ondervindt sinds zij haar land van herkomst en familie heeft moeten 

verlaten en de stress en vermoeidheid die zij ondervindt door haar asielprocedure, door de onzekerheid 

van haar toekomst en de toekomst van haar kind en door het mogelijke vooruitzicht van een terugkeer 

naar Iran, waar zij het risico loopt om vervolgd te worden vanwege haar religie. 

Verwerende partij is verder van mening dat verzoekster en haar echtgenoot geen overtuigende 

verklaringen hebben afgelegd over de manier waarop zij via hun Armeense vriendin Geghani in contact 

gekomen zijn met het christendom. Zo stelt verwerende partij vast dat de echtgenoot van verzoekster 

verklaard zou hebben dat Geghani protestants zou zijn en binnen het protestantisme deel zou uitmaken 

van de Gregoriaanse strekking, wat niet zou stroken met de algemene informatie waarover verwerende 

partij beschikt. Verzoekster wenst te verduidelijken dat Geghani inderdaad protestants is. De echtgenoot 

van verzoekster heeft zich gedurende zijn persoonlijk onderhoud slecht laten verstaan : Geghani had 

hem gezegd dat, omdat zij Armeniërs, zij gekend staan als zijnde Gregoriaans, maar dat zij eigenlijk 

protestants is. 

Verwerende partij is hieromtrent ook van mening dat verzoekster en haar echtgenoot tegenstrijdige 

verklaringen hebben afgelegd over de manier waarop Geghani en haar echtgenoot hun bekering 

hebben beïnvloed. Zo heeft de echtgenoot van verzoekster verklaard dat het niet de bedoeling was van 

Geghani en haar echtgenoot om hen uit te nodigen om christen te worden terwijl verzoekster verklaard 

heeft dat zij tot drie uur 's nachts met Geghani praatte over het christendom en zij haar aanleerde hoe zij 

met het christendom en met God contact moest leggen. Verzoekster is echter van mening dat deze 

verklaringen helemaal niet tegenstrijdig zijn : Geghani had, in eerste instantie, effectief de bedoeling niet 

om verzoekster en haar echtgenoot in aanraking te brengen met het christendom of hen uit te nodigen 

om christen te zijn. Het is pas nadat verzoekster en haar echtgenoot vragen zijn gaan stellen over het 

christendom en hun interesse hebben getoond in het christendom, dat Geghani hun vragen heeft 

beantwoord en hierover meer uitleg gegeven heeft. Dit blijkt ook heel duidelijk uit het volg van het 

antwoord van de echtgenoot van verzoekster, waarnaar verwerende partij verwijst (NEP I, echtgenoot 

verzoekster, p. 4) : 

(…) 

Verwerende partij is ook van mening dat er ernstige vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de 

verklaringen van verzoekster en haar echtgenoot omtrent het concrete moment waarop zij besloten om 

zich tot het christendom te bekeren (reis naar Armenië en deelname aan een misviering op 

Palmzondag). Zo is verwerende partij van mening dat het opmerkelijk is dat verzoekster en haar 

echtgenoot reeds enkele dagen na palmzondag Armenië al verlaten hebben en niet hebben gewacht op 

het Paasfeest dat één van de hoogtepunten van het christelijk jaar vormt. Dit wordt verklaard door het 

feit dat verzoekster en haar echtgenoot een visum hadden voor Armenië dat maar één week geldig was 

(zie hieromtrent vraag 28 van de verklaringen van verzoekster bij de registratie bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken) en reeds hun terugreis geboekt hadden, en dat zij bijgevolg moesten terugkeren 

naar Iran vóór het Paasfeest. 

In het algemeen, wensen verzoekster en haar echtgenoot te onderlijnen dat hun bekeringsproces lang 

geduurd heeft en geleidelijk aan verlopen is. Zij beschouwen zichzelf als bekeerd sinds hun deelname 

aan de misviering, vanwege de intensiteit van dit moment en de emoties die zij op dat moment hebben 

ervaren, maar wensen te verduidelijken dat het bekeringsproces al een hele tijd aan de gang was en na 
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hun deelname aan de misviering ook werd voortgezet, niet enkel in Iran, maar ook hier in België, vóór 

hun doopsel. 

Verwerende partij is uiteindelijk van mening dat verzoekster en haar echtgenoot geen overtuigende 

verklaringen hebben afgelegd over de manier waarop zij informatie vergaarden over hun nieuwe religie. 

Verzoekster volhardt in het feit dat het, in Iran, heel moeilijk was om informatie te zoeken over andere 

godsdiensten. Desondanks hebben verzoekster en haar echtgenoot informatie gezocht op het internet, 

dankzij een filterbreker, vooral via de website Youtube. Zij hebben ook veel kennis kunnen opnemen via 

hun gesprekken met Geghani. Sinds hun aankomst in Europa, hebben verzoekster en haar echtgenoot 

verdere vooruitgang kunnen boeken in hun reflectie, aangezien zij hier helemaal vrij zijn om naar de 

kerk te gaan, religieuze vergaderingen bij te staan en opzoekingen te doen (zie infra).” 

 

Verzoeker voert inzake zijn bekeringsproces aan: 

“Verzoeker volhardt in het feit dat hij, zoals zijn echtgenote, een afkeer gekregen heeft van het islam. 

Toch was hij sinds zijn kindertijd overtuigd van het feit dat er een God is en heeft hij altijd, zoals zijn 

echtgenote, een innerlijke spanning gevoeld en een introspectie gevoerd naar zijn persoonlijke 

religieuze overtuigingen. 

Verwerende partij is van mening dat deze informatie niet strookt met de verklaringen van verzoeker 

volgens dewelke hij amper informatie had betreffende het christendom. Dit kan echter gemakkelijk 

uitgelegd worden door de algemene context in Iran : Het feit om interesse te tonen voor een andere 

godsdienst is in Iran al op zich een reden om vervolgd te worden, wat verklaard waarom verzoekster 

proactief geen "informatie" gezocht heeft over andere godsdiensten vóór zijn bekering, in het bijzonder 

gelet op de prominente Iraanse veiligheidsdiensten en de controle die de Iraanse overheid heeft over de 

informatiekanalen. Dit was in Iran gewoonweg ondenkbaar en onmogelijk. Dit risico wordt ook bevestigd 

door de verwerende partij, die in de bestreden beslissing van mening is dat een bekering in Iran 

"strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is". 

Het is pas na hun lange discussies met Geghani dat verzoeker en zijn echtgenote het risico namen om 

informatie te zoeken. Niettemin zijn zij er altijd van overtuigd geweest dat er een bovennatuurlijk 

element, een "god" aanwezig is. 

Verwerende partij is verder van mening dat verzoeker en zijn echtgenote geen overtuigende 

verklaringen hebben afgelegd over de manier waarop zij via hun Armeense vriendin Geghani in contact 

gekomen zijn met het christendom. Zo stelt verwerende partij vast dat verzoeker verklaard zou hebben 

dat Geghani protestants zou zijn en binnen het protestantisme deel zou uitmaken van de Gregoriaanse 

strekking, wat niet zou stroken met de algemene informatie waarover verwerende partij beschikt. 

Verzoeker wenst te verduidelijken dat Geghani inderdaad protestants is. Hij heeft zich gedurende zijn 

persoonlijk onderhoud slecht laten verstaan : Geghani had hem gezegd dat, omdat zij Armeniërs, zij 

gekend staan als zijnde Gregoriaans, maar dat zij eigenlijk protestants is. 

Verwerende partij is hieromtrent ook van mening dat verzoeker en zijn echtgenote tegenstrijdige 

verklaringen hebben afgelegd over de manier waarop Geghani en haar echtgenoot hun bekering 

hebben beïnvloed. Zo heeft verzoeker verklaard dat het niet de bedoeling was van Geghani en 

echtgenoot om hen uit te nodigen om christen te worden terwijl de echtgenote van verzoeker verklaard 

heeft dat zij tot drie uur 's nachts met Geghani praatte over het christendom en zij haar aanleerde hoe zij 

met het christendom en met God contact moest leggen. Verzoeker is echter van mening dat deze 

verklaringen helemaal niet tegenstrijdig zijn : Geghani had, in eerste instantie, effectief de bedoeling niet 

om verzoeker en zijn echtgenote in aanraking te brengen met het christendom of hen uit te nodigen om 

christen te zijn. Het is pas nadat verzoeker en zijn echtgenote vragen zijn gaan stellen over het 

christendom en hun interesse hebben getoond in het christendom, dat Geghani hun vragen heeft 

beantwoord en hierover meer uitleg gegeven heeft. Dit blijkt ook heel duidelijk uit het volg van het 

antwoord van verzoeker, waarnaar verwerende partij verwijst (NEP I, verzoeker, p. 4): 

(…) 

Verwerende partij is ook van mening dat er ernstige vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de 

verklaringen van verzoeker en zijn echtgenote omtrent het concrete moment waarop zij besloten om 

zich tot het christendom te bekeren (reis naar Armenië en deelname aan een misviering op 

Palmzondag). Zo is verwerende partij van mening dat het opmerkelijk is dat verzoeker en zijn 

echtgenote reeds enkele dagen na palmzondag Armenië al verlaten hebben en niet hebben gewacht op 

het Paasfeest dat één van de hoogtepunten van het christelijk jaar vormt. Dit wordt verklaard door het 

feit dat verzoeker en zijn echtgenote een visum hadden voor Armenië dat maar één week geldig was 

(zie hieromtrent vraag 28 van de verklaringen van verzoekster bij de registratie bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken) en reeds hun terugreis geboekt hadden, en dat zij bijgevolg moesten terugkeren 

naar Iran vóór het Paasfeest. 

In het algemeen, wensen verzoeker en zijn echtgenote te onderlijnen dat hun bekeringsproces lang 

geduurd heeft en geleidelijk aan verlopen is. Zij beschouwen zichzelf als bekeerd sinds hun deelname 
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aan de misviering, vanwege de intensiteit van dit moment en de emoties die zij op dat moment hebben 

ervaren, maar wensen te verduidelijken dat het bekeringsproces al een hele tijd aan de gang was en na 

hun deelname aan de misviering ook werd voortgezet, niet enkel in Iran, maar ook hier in België, vóór 

hun doopsel. 

Verwerende partij is uiteindelijk van mening dat verzoeker en zijn echtgenote geen overtuigende 

verklaringen hebben afgelegd over de manier waarop zij informatie vergaarden over hun nieuwe religie. 

Verzoeker volhardt in het feit dat het, in Iran, heel moeilijk was om informatie te zoeken over andere 

godsdiensten. Desondanks hebben verzoeker en zijn echtgenote informatie gezocht op het internet, 

dankzij een filterbreker, vooral via de website Youtube. Zij hebben ook veel kennis kunnen opnemen via 

hun gesprekken met Geghani. Sinds hun aankomst in Europa, hebben verzoeker en zijn echtgenote 

verdere vooruitgang kunnen boeken in hun reflectie, aangezien zij hier helemaal vrij zijn om naar de 

kerk te gaan, religieuze vergaderingen bij te staan en opzoekingen te doen (zie infra).” 

 

Vervolgens gaan verzoekende partijen in op de door hen aangevoerde vervolgingsfeiten. Verzoekster 

stelt in dit kader: 

“Verwerende partij is ook van mening dat verzoekster en haar echtgenoot weinig geloofwaardige 

verklaringen hebben afgelegd in verband met de problemen die zij in Iran kenden naar aanleiding van 

hun bekering. 

Zo is verwerende partij van mening dat het weinig plausibel is dat verzoekster en haar echtgenoot geen 

enkele voorzorgsmaatregel genomen hebben om de bestanden in de laptop van verzoekster te 

beschermen tegen blikken van nieuwsgierige passanten. Verzoekster dacht echter niet dat iemand in 

haar computer zou fouilleren, in het bijzonder niet op het werk, waar zij iedereen kende, en vond het dan 

ook niet nodig om de bestanden te beschermen. 

Verwerende partij is ook van mening dat de verklaringen van verzoekster en haar echtgenoot wat betreft 

de inval van de politie in het huis van de ouders van verzoekster weinig coherent zijn. Zo meent 

verwerende partij dat het weinig plausibel is dat verzoekster en haar echtgenoot compromitterende 

informatie zouden achterlaten bij de ouders van verzoekster. Verzoekster en haar echtgenoot hadden 

alle compromitterende informatie echter meegenomen, behalve het herinneringsboekje van verzoekster. 

Zij was deze gewoonweg vergeten en had ook niet gedacht dat zij dit eventueel zouden onderzoeken. 

Verwerende partij is ook van mening dat verzoekster en haar echtgenoot weinig plausibele verklaringen 

afleggen over het onderzoek dat de autoriteiten instelden na de huiszoeking. Zo vindt verwerende partij 

het merkwaardig dat de ouders van verzoekster niet werden ondervraagd. De vader van verzoekster is 

zwaar ziek en kon dan ook niet ondervraagd worden. De moeder van verzoekster is een vrouw en werd 

verondersteld geen kennis te hebben over de zaak. 

Verwerende partij is uiteindelijk van mening dat het verwonderlijk is dat verzoekster en haar echtgenoot 

geen moeite hebben gedaan om te achterhalen waarom de Iraanse autoriteiten naar hen op zoek 

waren. Zij waren echter bang om zo de zaak te verergeren en hun families, die nog steeds in Iran zijn, in 

gevaar te brengen. Verder is het heel moeilijk om in Iran een dergelijke zaak op te volgen, in het 

bijzonder wanneer het onderzoek gevoerd wordt door de Ettela'at, de nationale veiligheidsdienst, die 

een heel duistere organisatie is en geen informatie geeft over de lopende zaken.” 

 

Verzoeker stelt in dit kader: 

“Verwerende partij is ook van mening dat verzoeker en zijn echtgenote weinig geloofwaardige 

verklaringen hebben afgelegd in verband met de problemen die zij in Iran kenden naar aanleiding van 

hun bekering. 

Zo is verwerende partij van mening dat het weinig plausibel is dat verzoeker en zijn echtgenote geen 

enkele voorzorgsmaatregel genomen hebben om de bestanden in de laptop van de echtgenote van 

verzoeker te beschermen tegen blikken van nieuwsgierige passanten. Zij dachten echter niet dat 

iemand in haar computer zou fouilleren, in het bijzonder niet op het werk, waar zij iedereen kende, en 

vonden het dan ook niet nodig om de bestanden te beschermen. 

Verwerende partij is ook van mening dat de verklaringen van verzoeker en zijn echtgenote wat betreft 

de inval van de politie in het huis van de ouders van de echtgenote van verzoeker weinig coherent zijn. 

Zo meent verwerende partij dat het weinig plausibel is dat verzoeker en zijn echtgenote 

compromitterende informatie zouden achterlaten bij de ouders van de echtgenote van verzoeker. 

Verzoeker en zijn echtgenote hadden alle compromitterende informatie echter meegenomen, behalve 

het herinneringsboekje van de echtgenote van verzoeker. Zij was deze gewoonweg vergeten en had 

ook niet gedacht dat zij dit eventueel zouden onderzoeken. 

Verwerende partij is ook van mening dat verzoeker en zijn echtgenote weinig plausibele verklaringen 

afleggen over het onderzoek dat de autoriteiten instelden na de huiszoeking. Zo vindt verwerende partij 

het merkwaardig dat de ouders van de echtgenote van verzoeker niet werden ondervraagd. De vader 

van de echtgenote van verzoeker is zwaar ziek en kon dan ook niet ondervraagd worden. De moeder 
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van de echtgenote van verzoeker is een vrouw en werd verondersteld geen kennis te hebben over de 

zaak. 

Verwerende partij is uiteindelijk van mening dat het verwonderlijk is dat verzoeker en zijn echtgenote 

geen moeite hebben gedaan om te achterhalen waarom de Iraanse autoriteiten naar hen op zoek 

waren. Zij waren echter bang om zo de zaak te verergeren en hun families, die nog steeds in Iran zijn, in 

gevaar te brengen. Verder is het heel moeilijk om in Iran een dergelijke zaak op te volgen, in het 

bijzonder wanneer het onderzoek gevoerd wordt door de Ettela'at, de nationale veiligheidsdienst, die 

een heel duistere organisatie is en geen informatie geeft over de lopende zaken.” 

 

Verzoekende partijen gaan voorts in op hun paspoort. Verzoekster betoogt: 

“Verwerende partij is van mening dat het opmerkelijk is dat verzoekster en haar echtgenoot het risico 

genomen hebben om met hun eigen paspoort het land te verlaten. Zij zijn echter meteen het land 

ontvlucht (enkele dagen na de huiszoeking), omdat zij wisten dat er mogelijk een reisverbod 

uitgevaardigd zou worden, maar dat dit een tijdje zou duren. Zij hebben hun lot in de handen gelegd van 

God en hebben het risico genomen om het land te verlaten, via een land waarvoor zijn geen visum 

moesten hebben (Servië).” 

 

Ook verzoeker doet gelden: 

“Verwerende partij is van mening dat het opmerkelijk is dat verzoeker en zijn echtgenote het risico 

genomen hebben om met hun eigen paspoort het land te verlaten. Zij zijn echter meteen het land 

ontvlucht (enkele dagen na de huiszoeking), omdat zij wisten dat er mogelijk een reisverbod 

uitgevaardigd zou worden, maar dat dit een tijdje zou duren. Zij hebben hun lot in de handen gelegd van 

God en hebben het risico genomen om het land te verlaten, via een land waarvoor zijn geen visum 

moesten hebben (Servië).” 

 

Verzoekster stelt verder: 

“Ongeacht de discussie betreffende het feit dat zij zich al dan niet reeds in Iran bekeerd hebben, zijn 

verzoekster en haar echtgenoot vandaag gedoopt in België en wonen wekelijks de misviering bij. Zij zijn 

overtuigde christenen en het is in dit opzicht dan ook ondenkbaar voor hen om terug te keren naar Iran. 

Zoals zij verklaard hebben gedurende hun persoonlijke onderhouden op het Commissariaatgeneraal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen, zijn zij aanhangers van de Evangelische kerk in Kuume (Iraanse 

kerk) en van de Protestantse Baptistenkerk in Doornik. Zij leggen geactualiseerde attesten en foto's 

neer om hun inzet en aanwezigheid op de vieringen aan te tonen (stukken 3 en 4). 

Verzoekster en haar echtgenoot wensen in het bijzonder te wijzen op het feit dat zij aanhangers zijn van 

een Iraanse kerk hier in België. Zij vrezen dan ook dat zij, via deze kerk, een groter risico lopen om in 

Iran als christenen te worden aanzien, wat voor hen uiterst gevaarlijk zou zijn. Zij vrezen inderdaad dat 

de Iraanse veiligheidsdiensten op de hoogte zouden zijn van hun religieuze activiteiten in België. 

Verzoekster plaatst ook religieuze boodschappen op haar Facebook-account en is gelinkt aan andere 

bekeerde Iraniërs, zodat een terugkeer in dergelijke omstandigheden hoe dan ook heel geriskeerd is. 

Hoe dan ook, dient er rekening gehouden te worden met artikel 48/3, §5 van de wet van 15 december 

1980 dat bepaalt dat : (…).” 

 

Verzoeker stelt eveneens: 

“Ongeacht de discussie betreffende het feit dat zij zich al dan niet reeds in Iran bekeerd hebben, zijn 

verzoeker en zijn echtgenote vandaag gedoopt in België en wonen wekelijks de misviering bij. Zij zijn 

overtuigde christenen en het is in dit opzicht dan ook ondenkbaar voor hen om terug te keren naar Iran. 

Zoals zij verklaard hebben gedurende hun persoonlijke onderhouden op het Commissariaatgeneraal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen, zijn zij aanhangers van de Evangelische kerk in Kuurne (Iraanse 

kerk) en van de Protestantse Baptistenkerk in Doornik. Zij leggen geactualiseerde attesten en foto's 

neer om hun inzet en aanwezigheid op de vieringen aan te tonen (stukken 3 en 4). 

Verzoeker en zijn echtgenote wensen in het bijzonder te wijzen op het feit dat zij aanhangers zijn van 

een Iraanse kerk hier in België. Zij vrezen dan ook dat zij, via deze kerk, een groter risico lopen om in 

Iran als christenen te worden aanzien, wat voor hen uiterst gevaarlijk zou zijn. Zij vrezen inderdaad dat 

de Iraanse veiligheidsdiensten op de hoogte zouden zijn van hun religieuze activiteiten in België. 

De echtgenote van verzoeker plaatst ook religieuze boodschappen op haar Facebook-account en is 

gelinkt aan andere bekeerde Iraniërs, zodat een terugkeer in dergelijke omstandigheden hoe dan ook 

heel geriskeerd is. 

Hoe dan ook, dient er rekening gehouden te worden met artikel 48/3, §5 van de wet van 15 december 

1980 dat bepaalt dat : (…).” 
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Verzoekende partijen geven verder beide nog een algemene, theoretische uiteenzetting inzake de 

samenwerkingsplicht die op verweerder rust en geven aan dat verweerder hieraan in casu niet heeft 

voldaan.  

 

Verzoekster stelt vervolgens: 

“Zo baseert verwerende partij haar beslissing op irrelevante motieven en heeft verwerende partij geen 

voldoende onderzoek geleverd naar de effectieve, hedendaagse, religie van verzoekster en haar 

echtgenoot. Er werden amper vragen gesteld over de effectieve kennis van verzoekster en haar 

echtgenoot over het christendom. 

Verwerende partij heeft ook onvoldoende geanalyseerd in welke mate verzoekster en haar echtgenoot 

een risico lopen in geval van terugkeer door hun religieuze activiteiten in België (deelname misvieringen, 

deelname vergaderingen in een Ira anse kerk, Facebook-activiteit). 

Verwerende partij, door een gerichte selectie te maken van de elementen uit het relaas van verzoekster, 

zonder alle elementen te onderzoeken, heeft geen grondig, volledig en geactualiseerd onderzoek 

gevoerd naar de vrees van verzoekster in geval van terugkeer naar Iran, rekening houdend met alle 

elementen van het dossier, verplichting die nochtans voortvloeit uit de artikelen 48/3 en 48/6 van de wet 

van 15 december 1980, maar ook uit de beginselen van behoorlijk bestuur, met name de verplichtingen 

van zorgvuldigheid, redelijkheid en vertrouwensbeginsel.” 

 

Verzoeker geeft in dit kader tevens aan: 

“Zo baseert verwerende partij haar beslissing op irrelevante motieven en heeft verwerende partij geen 

voldoende onderzoek geleverd naar de effectieve, hedendaagse, religie van verzoeker en zijn 

echtgenote. Er werden amper vragen gesteld over de effectieve kennis van verzoeker en zijn 

echtgenote over het christendom. 

Verwerende partij heeft ook onvoldoende geanalyseerd in welke mate verzoeker en zijn echtgenote een 

risico lopen in geval van terugkeer door hun religieuze activiteiten in België (deelname misvieringen, 

deelname vergaderingen in een Iraanse kerk, Facebook-activiteit). 

Verwerende partij, door een gerichte selectie te maken van de elementen uit het relaas van verzoeker, 

zonder alle elementen te onderzoeken, heeft geen grondig, volledig en geactualiseerd onderzoek 

gevoerd naar de vrees van verzoeker in geval van terugkeer naar Iran, rekening houdend met alle 

elementen van het dossier, verplichting die nochtans voortvloeit uit de artikelen 48/3 en 48/6 van de wet 

van 15 december 1980, maar ook uit de beginselen van behoorlijk bestuur, met name de verplichtingen 

van zorgvuldigheid, redelijkheid en vertrouwensbeginsel.” 

 

Verzoekende partijen geven voorts nog een aantal algemene, theoretische beschouwingen inzake de 

bewijslast in en de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming en, in dit kader, de 

toepassing van het voordeel van de twijfel. Zij stellen dat in het onderhavige geval en gelet op het 

voorgaande, een twijfel op zijn minst niet kan worden uitgesloten en wijzen erop dat twijfel in hun 

voordeel moet wegen. “In ieder geval moet worden vastgesteld dat de elementen van de bestreden 

beslissing onvoldoende serieus en stevig zijn om deze te kunnen bevestigen.” 

 

Verzoekende partijen benadrukken in hun conclusie dat verweerder hun zaak onvoldoende bestudeerde 

en hun vrees niet aan een grondig, volledig en geactualiseerd onderzoek onderwierp, rekening houdend 

met alle elementen in hun dossier (waaronder hun religieuze activiteiten in België). Zij vinden dit nog 

des te opmerkelijker nu verweerder zelf aangeeft dat een bekering in Iran strafbaar en maatschappelijk 

niet aanvaardbaar is. Verzoekende partijen menen dat zij op basis van het voorgaande moeten worden 

erkend als vluchteling. 

 

In een tweede middelonderdeel gaan verzoekende partijen in op de weigeringen van de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

Zij geven een algemene, theoretische uiteenzetting inzake artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 

december 1980 (Vreemdelingenwet) en de artikelen 2 en 3 van het EVRM, benadrukken dat zij niet naar 

Iran kunnen worden teruggestuurd zonder grondige analyse van een eventuele schending van hun 

grondrechten en stellen de mening te zijn toegedaan dat zij, omwille van hun bekering, een groot risico 

lopen op behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM. 

 

Verder merken zij op dat verweerder hun verzoek automatisch afwees, zonder een specifieke analyse te 

voeren naar de nood aan subsidiaire bescherming in hunner hoofde. Nochtans vormen asiel en de 

subsidiaire bescherming twee soorten internationale bescherming die het voorwerp moeten uitmaken 

van twee afzonderlijke analyses, aangezien de toepassingsgebieden elkaar niet overlappen.  
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Verzoekende partijen verwijten verweerder dat deze het verzoek om internationale bescherming afwees 

zonder een analyse te voeren naar de nood aan subsidiaire bescherming.  

 

3.2. Verzoekende partijen vragen op basis van het voorgaande in hoofdorde om de status van 

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

in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaken terug te sturen 

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

 

3.3. Verzoekende partijen voegen ter staving van hun betoog en aantal kerkelijke attesten en een aantal 

foto’s bij hun respectieve verzoekschriften (bijlagen 3 en 4).  

 

3.4. Verzoekende partijen brengen bij aanvullende nota van 17 september 2021 een attest bij van een 

psychoog, Laurence Bontems, van 14 september 2021 waaruit volgens de nota moet blijken dat 

verzoekster M. M. traumatische gebeurtenissen in Iran heeft meegemaakt en zij in het kader van een 

posttraumatische stressstoornis lijdt aan geheugenproblemen.  

 

4. Beoordeling van de zaak 

 

4.1. 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. 

 

Verzoekende partijen preciseren niet op welke wijze artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet, hetwelk 

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

die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden erkend, te dezen zou (kunnen) 

zijn geschonden. De schending van dit artikel wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd. 

 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit 

beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een 

overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die vergissing een voordeel te zijn verleend aan een 

rechtsonderhorige en er mogen geen gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de 

overheid zouden rechtvaardigen. Verzoekende partijen tonen met geen enkel concreet element aan dat 

in casu aan de opgesomde voorwaarden zou zijn voldaan. Zij maken een schending van het 

vertrouwensbeginsel dan ook in het geheel niet aannemelijk en zetten deze schending niet op dienstige 

wijze uiteen. 

 

Verzoekende partijen laten eveneens na om maar enigszins te duiden welke bepaling(en) artikel 2 van 

richtlijn 2013/32/EU, artikel dat daarenboven louter een aantal definities bevat, in casu en door de 

bestreden beslissingen zou(den) kunnen zijn geschonden. Ook leggen zij niet uit waaruit deze 

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

 

Verder verstrekken verzoekende partijen niet de minste duiding met betrekking tot de aangevoerde 

schending van artikel 24 van de voormelde richtlijn, dat betrekking heeft op verzoekers die bijzondere 

procedurele waarborgen behoeven. Zij werken in het geheel niet uit welk(e) bepaling(en) van dit artikel 

geschonden zou zijn. Evenmin geven zij concreet aan waaruit deze schending zou bestaan. Bijgevolg 

wordt de schending van dit artikel niet op dienstige wijze uiteengezet. 

 

Ook betreffende de aangevoerde schending van artikel 20 van richtlijn 2011/95/EU, artikel dat een 

aantal algemene bepalingen bevat inzake het in deze richtlijn opgenomen hoofdstuk aangaande de 

kenmerken van de internationale bescherming, dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen 

niet de minste concrete en dienstige uitleg verschaffen. Zij laten na aan te geven welk(e) van deze 

algemene bepalingen in casu en in concreto zou(den) zijn geschonden en werken niet uit op welke wijze 

dit zou zijn geschied. Derhalve werpen verzoekende partijen deze schending niet op dienstige wijze op.  

 

Nog daargelaten dat verzoekende partijen evenmin enige dienstige en concrete duiding verstrekken bij 

de door hen aangevoerde schending van artikel 4 van voormelde richtlijn en ook in dit kader nalaten om 

aan te geven welk(e) van de in dit artikel opgenomen artikelen zij geschonden achten en waaruit deze 

schending zou bestaan, dient voorts te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. 

Een richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn 

voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat 
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die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale 

overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van richtlijn 

2011/95/EU verstreek blijkens artikel 39 van deze richtlijn op 21 december 2013. Artikel 4 van deze 

richtlijn werd omgezet in Belgisch recht in de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet. Bijgevolg 

kunnen verzoekende partijen zich te dezen niet dienstig en rechtstreeks beroepen op artikel 4 van de 

voormelde richtlijn.  

 

Met de inhoud van de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet wordt in hetgeen volgt rekening 

gehouden. 

 

4.2. De artikelen 2 en 3 van het EVRM liggen voorts 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 beslissingen van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen 

uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekende partijen in 

aanmerking komen 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. 

 

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

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

bestuurshandelingen, 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 beslissingen 

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit de verzoekschriften blijkt dat 

verzoekende partijen deze motieven kennen en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is 

het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in wezen de schending aan van 

de materiële motiveringsplicht.  

 

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

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die 

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

 

In tegenstelling met wat verzoekende partijen trachten te laten uitschijnen in het verzoekschrift, behelst 

de motiveringsplicht in hoofde van verweerder daarbij geenszins de verplichting om, zo zulks 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 beslissingen op te nemen.  

 

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

vastgesteld dat verzoekende partijen de bestreden beslissing genomen ten aanzien van verzoekster 

geheel ongemoeid laten, dat zij ter weerlegging van deze beslissing niet één concreet en dienstig 

argument aanvoeren en dat zij deze beslissing totaal niet aanvechten of betwisten waar gemotiveerd 

wordt: 

“Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen. 

Uit de medische attesten die u neerlegde blijkt immers dat u lijdt aan post-traumatisch stress syndroom 

en dat u hier sinds 20 mei 2019 psychologische begeleiding voor ontvangt op tweewekelijkse basis. Zelf 

stelde u in dit verband dat het op psychisch vlak niet zo goed met u gaat (Notities Persoonlijk 

Onderhoud, d.d. 12 november 2020, p. 3). Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden 

er u steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het 

Commissariaat-generaal, en werd u er op gewezen dat u bijkomende pauze kon krijgen als u daar nood 

aan zou hebben (NPO, p. 3). Ook werd u zowel bij aanvang van het persoonlijk onderhoud als wanneer 

u het emotioneel moeilijk had gevraagd of u in staat was het persoonlijk onderhoud verder te zetten, 

waarop u telkens bevestigend antwoorde (NPO p. 3 en p. 15). 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 

(…) 

Het feit dat u in België bij een psychiater en psycholoog in behandeling bent, wordt verder niet in vraag 

gesteld. Medische/psychische problemen op zich houden echter geen verband met de criteria bepaald 

in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals vermeld in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, 

noch met de bepalingen vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire 
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bescherming. U dient voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging 

tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van 

artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980.” 

 

Eveneens dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen de beslissing die werd genomen ten 

aanzien van verzoeker volledig onverlet laten, dat zij ter weerlegging van deze beslissing niet één 

concreet en dienstig argument aanvoeren en dat zij deze beslissing in het geheel niet aanvechten of 

betwisten waar gemotiveerd wordt: 

“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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden 

in uw hoofde heeft kunnen identificeren. 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.” 

 

De voormelde motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien 

verzoekende partijen deze geheel ongemoeid laten en niet de minste poging ondernemen teneinde 

deze te weerleggen, onverminderd overeind.  

 

Verzoekende partijen tonen gelet op het voorgaande niet aan dat er bijkomende steunmaatregelen 

hadden moeten worden genomen. Evenmin preciseren zij waaruit deze steunmaatregelen dan wel 

hadden moeten bestaan. Ook tonen zij niet concreet aan dat, waar of op welke wijze zulks van invloed 

had kunnen zijn op de afgelegde verklaringen. Verder duiden zij op generlei wijze hoe dit op zijn beurt 

van invloed had kunnen zijn op de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming of de 

inhoud van de bestreden motiveringen en beslissingen.  

 

Uit het door verzoekende partijen bij de aanvullende nota van 17 september 2021 gevoegde 

psychologische attest betreffende verzoekster blijkt verder in het geheel niet dat verzoeksters 

psychische problemen van zulke aard zouden zijn dat deze haar ertoe zouden hebben verhinderd of 

zouden verhinderen om in het kader van haar verzoek om internationale bescherming gedegen 

verklaringen af te leggen. Dient immers te worden vastgesteld dat uit deze attesten geenszins kan 

worden afgeleid dat verzoekster zou kampen met dermate ernstige psychische problemen dat zij niet bij 

machte mocht worden geacht om haar procedure internationale bescherming te doorlopen en in dit 

kader volwaardige verklaringen af te leggen. Vooreerst kan worden opgemerkt dat de opsteller van dit 

attest geen psychiater is, doch een psycholoog. In dit attest wordt bovendien enkel op algemene en 

vage wijze aangegeven dat verzoekster zou kampen met een post-traumatisch stresssyndroom en grote 

angst. Daarnaast worden hierin eenvoudigweg een aantal symptomen opgesomd waaronder 

geheugenproblemen die worden omschreven als herinneringen die soms verward zijn. Daarbij blijkt dit 

attest louter te zijn gebaseerd op de verklaringen van verzoekster zelf tijdens haar gesprekken met de 

psychoog in kwestie. Nergens blijkt dat deze verklaringen op dit vlak op hun waarachtigheid zouden zijn 

onderzocht en/of dat verzoekster werd onderworpen aan enig medisch of neuropsychologisch 

onderzoek. Bovendien wordt de ernst van dit attest verder ondergraven door de stelligheid waarmee de 

psycholoog poneert dat betrokkene zware traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt in Iran. 

Ervan uitgaande dat de psycholoog zelf niet bij deze gebeurtenissen aanwezig was, kan door de Raad 

niet worden ingezien – daargelaten of er zich hoegenaamd traumatische gebeurtenissen hebben 

voorgedaan – hoe deze psycholoog met zekerheid kan attesteren dat dergelijke gebeurtenissen zich in 

Iran en niet elders hebben voorgedaan. Onderhavig attest van de psychoog, Laurence Bontems, van 14 

september 2021 volstaat derhalve niet om aan te tonen dat verzoekster in de absolute onmogelijkheid is 

coherente en consistente verklaringen af te leggen betreffend de kernelementen van haar asielrelaas 

die zij beweert persoonlijk te hebben meegemaakt.  

 

4.5. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming 

van verzoekende partijen 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 verzoekende partijen al dan niet voldoen 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. 
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4.6. Verzoekende partijen stellen dat zij hun land van herkomst hebben verlaten en niet kunnen 

terugkeren naar dit land omdat zij zich zouden hebben bekeerd tot het christendom.  

 

Van verzoekende partijen kan, als verzoekers om internationale bescherming die beweren zich te 

hebben bekeerd, in dit kader verwacht worden dat zij kunnen 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 beslissingen vooreerst met recht gemotiveerd als 

volgt: 

“Vooreerst dient een belangrijke tegenstrijdigheid te worden vastgesteld tussen de gegevens die u liet 

noteren bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming op de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) en uw verklaringen tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal. Tijdens uw persoonlijk onderhoud verklaarde u immers dat u in Iran was bekeerd tot het 

christendom, terwijl zowel uzelf als uw echtgenoot op de DVZ verklaarden moslim en sjiiet te zijn 

(Verklaring DVZ, dd. 20 november 2018, p. 5 en verklaring DVZ H.A. (…), p. 5). Hiermee 

geconfronteerd, stelde u op de DVZ wel degelijk gezegd te hebben dat u christen was. De ambtenaar 

wilde volgens uw verklaringen echter enkel uw oorspronkelijke religie noteren zoals die vermeld stond in 

uw officiële documenten (Notities Persoonlijk Onderhoud, d.d. 12 november 2020, p. 23). Uw 

echtgenoot legde in dit verband gelijkaardige verklaringen af (Notities Persoonlijk Onderhoud 1 H.A. 

(…), dd. 8 oktober 2020, p. 6). Gezien het belang dat een mogelijke bekering tot het christendom kan 

hebben voor uw verzoek om internationale bescherming, is het echter zeer onwaarschijnlijk dat een 

ambtenaar op de Dienst Vreemdelingenzaken zou geweigerd hebben om uw bekering tot het 

christendom als dusdanig te noteren. Dit geldt des te meer aangezien de ambtenaar in kwestie volgens 

de verklaringen van uw echtgenoot wel degelijk had begrepen dat u bekeerd was tot het christendom, 

maar hier geen belang aan hechtte (NPO 1 HA, p. 6 en NPO 2 HA, p. 11). De vaststelling dat u bij de 

registratie op de DVZ niet aangaf dat u christen was, ondergraaft in ernstige mate de geloofwaardigheid 

van uw verklaring reeds voor uw vertrek uit Iran tot het christendom bekeerd te zijn. Hierdoor komt de 

geloofwaardigheid van het door u vertelde bekeringsproces ernstig op de helling te staan. 

(…) 

Vooreerst dient een belangrijke tegenstrijdigheid te worden vastgesteld tussen de gegevens die u liet 

noteren bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming op de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) en uw verklaringen tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal. Tijdens uw persoonlijk onderhoud verklaarde u immers dat u in Iran was bekeerd tot het 

christendom, terwijl zowel uzelf als uw echtgenote op de DVZ verklaarden moslim en sjiiet te zijn 

(Verklaring DVZ, d.d. 20 november 2018, p. 5 en verklaring DVZ M.M. (…), p. 5). Geconfronteerd met 

deze tegenstrijdigheid, stelde u op de DVZ wel degelijk gezegd te hebben dat u was bekeerd tot een 

ander geloof. De ambtenaar wilde volgens uw verklaringen echter enkel de gegevens noteren zoals die 

vermeld stonden in uw officiële documenten (Notities Persoonlijk Onderhoud 1, d.d. 8 oktober 2020, p. 

6). Uw echtgenote legde in dit verband gelijkaardige verklaringen af (Notities Persoonlijk Onderhoud 

M.M. (…), d.d. 12 november 2020, p. 23). Gezien het belang dat een mogelijke bekering tot het 

christendom kan hebben voor uw verzoek om internationale bescherming, is het echter zeer 

onwaarschijnlijk dat een ambtenaar op de Dienst Vreemdelingenzaken zou geweigerd hebben om uw 

bekering tot het christendom als dusdanig te noteren. Dit geldt des te meer aangezien de ambtenaar in 

kwestie volgens uw verklaringen wel degelijk had begrepen dat u bekeerd was tot het christendom, 

maar hier geen belang aan hechtte (NPO 1, p. 6 en NPO 2, p. 11). De vaststelling dat u bij de registratie 

op de DVZ niet aangaf dat u christen was, ondergraaft in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw 

verklaring reeds voor uw vertrek uit Iran tot het christendom bekeerd te zijn. Hierdoor komt ook de 

geloofwaardigheid van het door u vertelde bekeringsproces ernstig op de helling te staan.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument 

aan. Met hun loutere herhaling van en volharding in de beweringen dat zij bij de DVZ weldegelijk zouden 

hebben verklaard bekeerd te zijn tot het christendom, dat dit officieel en volgens hun documenten nog 

niet het geval was en dat dit daarom niet zou zijn genoteerd door de ambtenaar van de DVZ, doen zij 

namelijk op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, pertinente en terechte, inzake deze beweringen 

gedane vaststellingen. De Raad treedt verweerder bij en is van oordeel dat het in het geheel niet 
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aannemelijk is dat de ambtenaar bij de DVZ, ondanks dat verzoekende partijen expliciet zouden hebben 

verklaard dat zij tot het christendom bekeerd waren, al dan niet omwille van voormelde reden zou 

hebben geweigerd zulks te noteren. Hoe het loutere feit dat hun gezegden kaderden in een 

Dublinprocedure zou kunnen verklaren dat of waarom de ambtenaar bij de DVZ ten onrechte zou 

hebben geweigerd te noteren dat zij bekeerde christenen zijn, kan evenmin worden ingezien. Derhalve 

blijven de voormelde motieven onverminderd gelden. De vaststelling dat geen van beide verzoekende 

partijen initieel en ten overstaan van de DVZ melding maakte van hun beweerde bekering tot het 

christendom, doet weldegelijk en op manifeste wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze 

beweerde bekering. 

 

In de bestreden beslissing die ten aanzien van verzoekster werd genomen, wordt inzake de 

voorgehouden bekering van verzoekster verder terecht gesteld: 

“De verklaringen die u over uw bekeringsproces aflegde zijn echter ontoereikend. 

Zo stelde u, gevraagd waarom u de noodzaak voelde om de islam die u verworpen had in uw kindertijd 

als volwassene door een andere religie te vervangen, dat u altijd op zoek was naar een helft die 

verloren was en dat u niet zonder God kon leven (NPO, p. 22). Deze verklaring kan echter maar moeilijk 

overtuigen. Zij strookt immers niet met uw eerdere verklaring dat u in de periode voor uw bekering 

amper informatie had over andere godsdiensten. U beschikte op dat moment slechts over beperkte 

achtergrondinformatie over het christendom en het jodendom (NPO, p. 18). In het licht van uw beperkte 

interesse in andere godsdiensten, is het weinig aannemelijk dat u, die de islam haatte, nooit een 

moskee bezocht en van kindsbeen af een afkeer had van het moslimgeloof, er innerlijk van overtuigd 

was dat het onmogelijk was om zonder God te leven. Uw incoherente verklaringen op dit vlak wijzen 

allerminst op een oprechte en doorleefde bekering tot het christendom. 

Het is verder ook opvallend dat u enerzijds verklaarde de rust en liefde die u nu heeft te zien als een 

geschenk van God, terwijl u anderzijds zeven medische attesten neerlegde waaruit blijkt dat u (onder 

andere) last heeft van een depressie, van intense tristesse en vermoeidheid, van angstaanvallen, van 

een gevoel dat uw toekomst geblokkeerd zit, van een versnelde hartslag en van 

concentratiemoeilijkheden (NPO, p. 17). Uw incoherente verklaringen wat betreft de innerlijke rust die 

uw bekering u bracht, vormen een bijkomend argument om te twijfelen aan de oprechtheid van uw 

bekering tot het christendom.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zij komen, waar zij 

opnieuw en eenvoudigweg aangeven dat verzoekster weldegelijk reeds sedert haar kindertijd een afkeer 

jegens de islam had maar toch overtuigd was van het bestaan van een God, in wezen immers niet 

verder dan een loutere herhaling van en persisteren in de eerder afgelegde verklaringen van 

verzoekster. Hiermee doen zij in het geheel geen afbreuk aan de terechte vaststelling dat deze 

verklaringen op dit vlak niet doorleefd en niet coherent zijn. Evenmin doen zij hieraan afbreuk met hun 

verwijzing naar de Iraanse context. Hiermee kunnen zij immers hoogstens en mogelijks verklaren 

waarom verzoekster over beperkte informatie beschikte over andere religies. Net omwille van deze 

beperkte kennis zijn haar voormelde verklaringen echter niet doorleefd en incoherent.  

Verder trachten verzoekende partijen ten onrechte de incoherentie in verzoeksters verklaringen omtrent 

haar geestesgesteldheid te nuanceren en te minimaliseren. Uit de door verzoekster neergelegde 

medische attesten blijkt immers duidelijk dat de hierin vermelde problemen veel verder gaan dan loutere 

stress en vermoeidheid ten gevolge van het verlaten van haar land en familie, haar procedure en haar 

onzekerheid met betrekking tot de toekomst. In deze attesten wordt gewag gemaakt van een depressie, 

intense droefheid en vermoeidheid, angstaanvallen, een gevoel dat de toekomst geblokkeerd zit, een 

versnelde hartslag en concentratiemoeilijkheden. Dat verzoekster desalniettemin voorhield dat haar 

nieuwe religie haar innerlijke rust en liefde bracht, kan bezwaarlijk met deze attesten worden gerijmd. 

 

In de bestreden beslissing die ten aanzien van verzoeker werd genomen, wordt inzake de zelfverklaarde 

bekering van verzoeker voorts met reden aangegeven: 

“De verklaringen die u over uw bekeringsproces aflegde zijn echter ontoereikend. 

Zo slaagde u er op geen enkel moment in op een overtuigende wijze te concretiseren wat uw 

persoonlijke redenen waren om de islam de rug toe te keren en het christendom te omarmen. U stelde 

in dit verband dat u de regels van de islam niet kon aanvaarden omdat het een strijdlustige godsdienst 

is, een godsdienst van woede, vergelding, oorlog en geweld. U zag in dat islamitische landen allemaal 

hetzelfde zijn (NPO 1, p. 4-5). Deze algemene en weinig doorleefde argumenten wijzen allerminst op 

een persoonlijke en diepgewortelde geloofsovertuiging. U stelde daarnaast ook te zijn bekeerd tot het 

christendom omdat u onder de indruk was van de goede eigenschappen van uw Armeense vriendin 

Geghani S. (…) en haar echtgenoot de heer H. (…). Ze waren oprecht, logen nooit en waren niet 

hypocriet. Moslims daarentegen waren volgens u niet te vertrouwen. Ook dit is weinig ernstig. Er kan 

niet aangenomen worden dat u, die als moslim opgroeide, die leefde onder de moslims en wiens 



  

 

 

RvV X en RvV X- Pagina 25 

moeder een gelovige moslim is, de islam enkel met oorlog, geweld en onbetrouwbare mensen zou 

associëren. Ook uw stelling dat de bron van christendom liefde is, terwijl dit bij islam het 

tegenovergestelde is, is een veralgemening die geen blijk geeft van een diepgewortelde 

geloofsovertuiging (NPO 1, p. 16). Uw stelling dat het in een moslimmaatschappij niet mogelijk is om 

carrière te maken zonder hypocrisie, liegen en bedriegen, strookt niet met de vaststelling dat uzelf in die 

moslimmaatschappij carrière maakte als CEO van een privébedrijf en kan om die reden maar moeilijk 

overtuigen (NPO 1, p. 18). Ook uw stelling dat wetgeving alleen niet volstaat om een goede 

maatschappij te hebben, kan niet verklaren waarom u zich afkeerde van de ene religie om de andere te 

omarmen (NPO 1, p. 19). Uw vage en algemene verklaringen aangaande de redenen waarom u besloot 

het christendom te omarmen, zetten de oprechtheid van uw bekering verder op de helling.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om deze motieven te ontkrachten. Blijkens een lezing van de 

voorliggende verzoekschriften, laten zij deze motieven immers geheel ongemoeid en voeren zij in dit 

kader niet één concreet en dienstig argument aan. Zij vergenoegen zich er namelijk toe eenvoudigweg 

en boudweg te poneren dat verzoeker reeds sedert zijn kindertijd een afkeer had van de islam. De Raad 

treedt verweerder bij en is van oordeel dat verzoeker bijzonder algemene, stereotiepe, ongenuanceerde 

en niet-doorleefde verklaringen aflegde omtrent (de redenen achter zijn afkeer van) de islam en 

(bekering tot) het christendom. Dit getuigt in het geheel niet van een gedegen zelfreflectie en maakt dat 

niet het minste geloof kan worden gehecht aan de bewering dat hij zich vanuit een diepgewortelde en 

oprechte geloofsovertuiging zou hebben bekeerd.  

 

Bovendien wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd als volgt: 

“Bovendien legde u ook allerminst overtuigende verklaringen af over de manier waarop u en uw 

echtgenoot via uw Armeense vriendin Geghani in contact kwamen met het christendom. Zo is het, in het 

licht van de cruciale rol die Geghani speelde in jullie bekeringsproces, hoogst merkwaardig dat uw 

echtgenoot niet bleek te weten tot welke stroming binnen het christendom zij precies behoorde. Volgens 

zijn verklaringen was Geghani protestants en maakte zij binnen het protestantisme deel uit van de 

Gregoriaanse strekking (NPO, p.16). Volgens informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt 

en die werd toegevoegd aan uw dossier, hangt echter slechts 1% van de christenen in Armenië het 

protestantse geloof aan. De gemeenschap van Armeense christenen in Iran hangt de Armeense 

Apostolische kerk aan, die ook de Gregoriaanse kerk wordt genoemd en die deel uitmaakt van de 

Orthodoxe kerk. De vaststelling dat uw echtgenoot de Gregoriaanse kerk waar Geghani volgens u toe 

behoorde verkeerdelijk als protestants omschreef, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw bewering 

dat u en uw echtgenoot onder invloed van Geghani tot het christendom zijn bekeerd.  

(…) 

Bovendien legde u ook allerminst overtuigende verklaringen af over de manier waarop u en uw 

echtgenote via haar Armeense vriendin Geghani S. (…) in contact kwamen met het christendom. Zo is 

het, in het licht van de cruciale rol die Geghani en haar echtgenoot speelden in uw bekeringsproces, 

hoogst merkwaardig dat u niet bleek te weten tot welke stroming binnen het christendom zij precies 

behoorden. Volgens uw verklaringen was Geghani protestants en maakte zij binnen het protestantisme 

deel uit van de Gregoriaanse strekking (NPO, p.16). Volgens informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw dossier, hangt echter slechts 1% van de christenen 

in Armenië het protestantse geloof aan. De gemeenschap van Armeense christenen in Iran hangt de 

Armeense Apostolische kerk aan, die ook de Gregoriaanse kerk wordt genoemd en die deel uitmaakt 

van de Orthodoxe kerk. De vaststelling dat u de Gregoriaanse kerk waar Geghani volgens u toe 

behoorde verkeerdelijk als protestants omschreef, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw bewering 

onder invloed van Geghani tot het christendom te zijn bekeerd.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. De 

verklaringen die verzoeker aflegde omtrent de religieuze strekking van Geghani zijn duidelijk en niet 

voor interpretatie vatbaar. Hij gaf, gevraagd in welke strekking Geghani en haar man geloofden, aan: 

“Protestantisme. Alle Armeniërs zijn eigenlijk protestant maar er is een strekking die Gregoriaans heet”. 

Waar verzoekende partijen post factum trachten te laten uitschijnen dat verzoeker zou hebben bedoeld 

dat Geghani zou hebben verteld dat zij als Armeniërs bekend stonden als Gregoriaans maar dat zij 

eigenlijk protestants was, dient aldus te worden vastgesteld dat deze verklaring niet de minste steun 

vindt in het dossier en met verzoekers eerdere, voormelde verklaringen in het geheel niet kan worden 

gerijmd.  

 

Eveneens wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld: 

“Ook kunnen daarnaast ernstige vraagtekens geplaatst worden bij jullie verklaringen omtrent het 

concrete moment waarop jullie besloten om jullie tot het christendom te bekeren. U stelde in dit verband 

dat u, toen u op Palmzondag 2016 deze Armeense kerk bezocht, spontaan besloot aan uw Armeense 

vriend te vragen wat u moest doen om christen te kunnen worden (NPO, p. 17). Nochtans had u volgens 
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de verklaringen van uw echtgenoot voor uw bezoek aan Armenië nooit een huiskerk bezocht en ook 

nooit in de Bijbel gelezen. U was ook niet naar Armenië gegaan met het doel om er christen te worden. 

Uw deelname aan de misviering op Palmzondag was volgens uw echtgenoot toevallig en gebeurde niet 

met voorbedachten rade. (…). Meer zelfs, jullie wisten niet dat jullie bezoek tijdens de Paasperiode viel 

toen jullie besloten om naar Armenië te reizen (NPO 1 HA, p. 18-19). U stelde dan weer dat u op het 

moment van uw bekering enkel een oppervlakkige en algemene kennis had van hoe Jezus had geleefd 

(NPO, p. 17). Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat jullie kennis van het christendom 

op het moment van jullie bekering beperkt te noemen valt. Dat jullie desondanks toch zonder enig 

onderling overleg en zonder voorafgaande gezamenlijk besloten om christen te worden, doet de 

wenkbrauwen ernstig fronsen. Een vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het christendom 

is immers een zeer ingrijpende en fundamentele gebeurtenis in een mensenleven. Men kan verwachten 

dat er aan deze bekering een ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan. Dit geldt des te meer 

wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het land 

algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een 

bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Dit is 

in uw bekeringsproces, gelet op bovenstaande vaststellingen, allesbehalve het geval. 

(…) 

Ook kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden bij uw verklaringen omtrent het concrete moment 

waarop u besloot zich tot het christendom te bekeren. U stelde in dit verband dat u, toen u op 

Palmzondag 2016 de Armeense kerk bezocht, spontaan besloot aan uw Armeense vriend te vragen wat 

u moest doen om christen te kunnen worden. Gevraagd wat u overtuigde tot het christendom te 

bekeren, kwam u niet verder dan te stellen dat u een gelegenheid zocht om te geloven dat u christen 

was geworden. Nochtans had u voor uw bezoek aan Armenië nooit een huiskerk bezocht en ook nooit in 

de Bijbel gelezen. U was ook niet naar Armenië gegaan met het doel om er christen te worden en wist in 

die periode niet veel over het christendom. Uw deelname aan de misviering op Palmzondag was 

toevallig en gebeurde niet met voorbedachten rade. (…). Meer zelfs, u wist niet dat jullie bezoek tijdens 

de Paasperiode viel toen jullie besloten om naar Armenië te reizen (NPO 1, p. 18-19). Uw echtgenote 

stelde dan weer dat zij op het moment van haar bekering enkel een oppervlakkige en algemene kennis 

had van hoe Jezus had geleefd (NPO MM, p. 17). Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt 

dat jullie kennis van het christendom op het moment van jullie bekering beperkt te noemen valt. Dat jullie 

desondanks toch zonder enig onderling overleg en zonder voorafgaande gezamenlijk besloten om 

christen te worden, doet de wenkbrauwen ernstig fronsen. Een vrijwillige en overtuigde bekering van de 

islam naar het christendom is immers een zeer ingrijpende en fundamentele gebeurtenis in een 

mensenleven. Men kan verwachten dat er aan deze bekering een ruime mate aan reflectie en studie 

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

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Dit is in uw bekeringsproces, gelet op bovenstaande 

vaststellingen, allesbehalve het geval.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Ten onrechte trachten zij 

aan deze motieven immers afbreuk te doen door erop te wijzen dat hun bekeringsproces lang zou 

hebben geduurd en geleidelijk aan zou zijn verlopen. Zoals genoegzaam blijkt uit hun voormelde 

gezegden en zoals door verzoekende partijen ook duidelijk wordt bevestigd in de door hen ingediende 

verzoekschriften, beschikten zij voorafgaand aan hun reis naar Armenië over slechts een beperkte 

kennis over andere religies (waaronder het christendom), hadden zij voordien nooit deelgenomen aan 

een (huis)kerk of de bijbel gelezen en namen zij slechts toevallig en zonder voorbedachten rade deel 

aan een misviering in Armenië, zonder daarbij zelfs maar te weten dat deze misviering kaderde in de 

Paasperiode. Dat zij desondanks, en dit zonder enig onderling overleg, zonder voorgaanden en louter 

op basis van één toevallig bezoek aan een misviering, gezamenlijk besloten om christen te worden, is in 

het geheel niet plausibel en mist iedere geloofwaardigheid. Zoals verweerder terecht opgemerkt in de 

bestreden beslissingen, kon worden verwacht dat aan hun bekering, die een zeer ingrijpende en 

fundamentele gebeurtenis en beslissing vormde en in hun land van herkomst bijzonder verstrekkende 

gevolgen kon hebben, een ruime mate aan (zelf)reflectie, overleg en studie zou zijn voorafgegaan.  

 

Daarenboven wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd: 

“De snelheid waarmee u zich ondanks uw beperkte kennis bekeerde tot het christendom, is des te 

merkwaardig daar u allesbehalve overtuigende verklaringen aflegde over de manier waarop u informatie 

over uw nieuwe religie vergaarde. Zo konden noch uzelf, noch uw echtgenoot concretiseren welke 

websites jullie (behalve YouTube) consulteerden om meer informatie over het christendom te bekomen. 

Uzelf verklaarde in dit verband dat het uw echtgenoot was die alle informatie online opzocht (NPO, p. 18 

en NPO 1 HA, p. 17). Ondanks het feit dat hem hier herhaaldelijk naar werd gevraagd, legde uw 
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echtgenoot echter bijzonder vage en weinig concrete verklaringen af in verband met de informatie die hij 

van deze websites downloadde om het christendom te bestuderen (NPO 2 HA, p. 6-7 en p. 12). Zowel 

uzelf als uw echtgenoot verklaarden jullie gebrekkige kennis op dit vlak door te stellen dat jullie gewoon 

informatie opzochten en onmogelijk de namen van die websites konden onthouden. Deze uitleg kan 

echter niet gevolgd worden. Gezien satellietposten en websites op het internet de enige manieren waren 

waarop jullie informatie inwonnen over jullie nieuwe religie, gezien de mogelijke controle van deze 

websites door de Iraanse autoriteiten en gezien jullie op het moment van jullie bekering in Armenië 

slechts een beperkte kennis hadden van jullie nieuwe geloof (cfr. supra), kunnen op dit vlak wel degelijk 

concrete en specifieke verklaringen van jullie verwacht worden (NPO 2, p. 5). Dit geldt des te meer 

gezien uw problemen in Iran startten doordat de bestanden die uw echtgenoot van het internet had 

gedownload ontdekt werden op uw laptop (cfr. infra). Uw echtgenoot verklaarde in dit verband dat hij 

niet kon onthouden om welke bestanden het ging omdat hij deze bestanden verwijderde na ze gezien te 

hebben (NPO 2, p. 12). Ook deze uitleg kan maar moeilijk overtuigen. De bestanden stonden immers 

zowel op uw eigen laptop als die van uw echtgenoot opgeslagen (NPO 2, p. 7). Hiermee 

geconfronteerd, veranderde uw echtgenoot zijn verklaringen. Hij stelde nu dat hij bedoelde dat de 

bestanden voortdurend geüpdatet werden, wat evenmin steek houdt (NPO 2, p. 12). De wisselende en 

weinig overtuigende verklaringen die u en uw echtgenoot aflegden wat betreft de manier waarop jullie 

informatie over het christendom inwonnen en de aard van deze informatie, halen de geloofwaardigheid 

van jullie bekering verder onderuit. 

(…) 

De snelheid waarmee u zich ondanks uw beperkte kennis bekeerde tot het christendom, is des te 

merkwaardig daar u allesbehalve overtuigende verklaringen aflegde over de manier waarop u informatie 

over uw nieuwe religie vergaarde. Zo konden noch uzelf, noch uw echtgenote concretiseren welke 

websites jullie (behalve YouTube) consulteerden om meer informatie over het christendom te bekomen 

(NPO 1, p. 17 en NPO MM, p. 18). Bovendien legde u, ondanks het feit dat u hier herhaaldelijk naar 

werd gevraagd, vage en weinig concrete verklaringen af over de bestanden die u van deze websites 

downloadde om het christendom te bestuderen (NPO 2, p. 6-7 en p. 12). U verklaarde uw gebrekkige 

kennis op dit vlak door te stellen dat u onmogelijk de namen van die websites kon onthouden. Deze 

uitleg kan echter niet gevolgd worden. Gezien satellietposten en websites op het internet volgens uw 

verklaringen de enige manieren waren waarop u informatie kon inwinnen over uw nieuwe religie, gezien 

de mogelijke controle van deze websites door de Iraanse autoriteiten en gezien u op het moment van 

uw bekering in Armenië slechts een beperkte kennis had van uw nieuwe geloof (cfr. supra), kunnen op 

dit vlak wel degelijk concrete en specifieke verklaringen van u verwacht worden (NPO 2, p. 5). Dit geldt 

des te meer gezien uw problemen in Iran startten doordat de bestanden die u van het internet had 

gedownload ontdekt werden op de laptop van uw echtgenote (cfr. infra). U verklaarde in dit verband dat 

u niet kon onthouden om welke bestanden het ging omdat u deze bestanden verwijderde na ze gezien 

te hebben (NPO 2, p. 12). Ook deze uitleg kan maar moeilijk overtuigen. De bestanden stonden volgens 

uw verklaringen immers zowel op uw eigen laptop als die van uw echtgenote opgeslagen (NPO 2, p. 7). 

Hiermee geconfronteerd, veranderde u uw verklaringen. U stelde nu dat u bedoelde dat de bestanden 

voortdurend geüpdatet werden, wat evenmin steek houdt (NPO 2, p. 12). Uw wisselende en weinig 

overtuigende verklaringen wat betreft de manier waarop u informatie over het christendom inwon en de 

aard van deze informatie, halen de geloofwaardigheid van uw bekering verder onderuit.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van de 

voorliggende verzoekschriften geen dienstige argumenten aan. Zij vergenoegen zich er immers toe 

eenvoudigweg en op algemene wijze te herhalen en te bevestigen dat zij weldegelijk informatie 

opzochten op het internet. Hiermee doen zij aan de voormelde, concrete motieven hoegenaamd geen 

afbreuk. Derhalve blijven deze motieven onverminderd gelden. 

 

De voormelde vaststellingen zijn ruimschoots afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan 

worden gehecht aan de beweerde interesse in en introductie en bekering tot het christendom van 

verzoekende partijen in Iran.  

 

Daar aan de vermeende bekering tot het christendom van verzoekende partijen in Iran niet het minste 

geloof kan worden gehecht, kan evenmin enig geloof worden gehecht aan de concrete problemen en 

vrees die hieruit zouden zijn voortgevloeid na hun vertrek uit hun land van herkomst. 

 

Bovendien wordt inzake deze problemen en vrees in de bestreden beslissingen terecht gesteld: 

“Voor de volledigheid kan hier nog aan toegevoegd worden dat zowel uzelf als uw echtgenoot weinig 

geloofwaardige verklaringen aflegden in verband met de problemen die u kende in Iran naar aanleiding 

van uw bekering. 
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Zo stelde uw echtgenoot dat u op het bureaublad van uw laptop een map aangemaakt had met als titel 

‘educatieve tekst over het christendom’. Hij vermoedde dat deze map de aandacht van uw collega trok 

(NPO 2 HA, p. 12). Het is echter weinig plausibel dat uw echtgenoot, die als ICT-er ervaring had met het 

beveiligen en verwijderen van bestanden, geen enkele voorzorgsmaatregel zou hebben genomen om 

deze bestanden te beschermen tegen blikken van al te nieuwsgierige passanten (NPO 2 HA, p.12). Dit 

geldt des te meer in het licht van de schrik die u van kinds af aan had voor ondervraging door de politie. 

Ook in het licht van de twee opmerkingen die u voorafgaand aan het hierboven beschreven incident 

reeds had gekregen aan de universiteit waar u werkte, is het weinig geloofwaardig dat u zo nonchalant 

omsprong met de informatie op uw laptop (NPO, p. 14). Uw weinig overtuigende verklaringen wat betreft 

de omstandigheden waarin uw bekering ontdekt werd aan de universiteit waar u werkte, ondermijnen de 

geloofwaardigheid ervan. Bovendien is het in dit verband ook hoogst bevreemdend dat uw echtgenoot 

de naam niet bleek te kennen van Hassan Z. (…), die christelijke documenten op uw laptop ontdekte 

(NPO 1 HA, p. 14). Zijn onwetendheid op dit vlak is des te verwonderlijk aangezien u volgens uw 

verklaringen een langlopend conflict had met de collega ik kwestie (NPO, p. 14). Dat uw echtgenoot de 

naam niet kent van de collega wiens handelen de rechtstreekse oorzaak vormde van uw vertrek uit Iran, 

ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw verklaringen. 

(…) 

Voor de volledigheid kan hier nog aan toegevoegd worden dat zowel uzelf als uw echtgenote weinig 

geloofwaardige verklaringen aflegden in verband met de problemen die uw echtgenote kende in Iran 

naar aanleiding van haar bekering. 

Zo stelde u dat uw echtgenote op het bureaublad van haar laptop een folder had aangemaakt met als 

titel ‘educatieve tekst over het christendom’. U vermoedde dat dit de aandacht van haar collega trok 

(NPO 2, p. 12). Het is echter weinig plausibel dat u, die als ICT-er ervaring had met het beveiligen en 

verwijderen van bestanden, geen enkele voorzorgsmaatregel zou hebben genomen om deze bestanden 

te beschermen tegen blikken van al te nieuwsgierige passanten (NPO 2, p.12). Dit geldt des te meer in 

het licht van de schrik die uw echtgenote van kinds af aan had voor ondervraging door de politie. Ook in 

het licht van de twee opmerkingen die uw echtgenote voorafgaand aan het hierboven beschreven 

incident reeds had gekregen aan de universiteit waar zij werkte, is het weinig geloofwaardig dat zij zo 

nonchalant omsprong met de informatie op haar laptop (NPO MM, p. 14). Bovendien blijkt uit uw 

verklaringen dat u zich ten zeerste bewust was van het risico dat in Iran met een bekering gepaard ging 

(NPO 2, p. 5-6). Uw weinig overtuigende verklaringen wat betreft de omstandigheden waarin uw 

echtgenotes bekering ontdekt werd aan de universiteit waar ze werkte, ondermijnen de 

geloofwaardigheid ervan. Bovendien is het in dit verband ook hoogst bevreemdend dat u de naam niet 

blijkt te kennen van de collega van uw echtgenote die christelijke documenten ontdekte op haar laptop 

(NPO 1, p. 14). Uw onwetendheid op dit vlak is des te verwonderlijk aangezien uw echtgenote volgens 

haar verklaringen een langlopend conflict had met de collega ik kwestie, de heer Hassan Z. (…) (NPO 

MM, p. 14). Dat u de naam niet kent van de man wiens handelen de rechtstreekse oorzaak vormde van 

uw vertrek uit Iran, ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw verklaringen.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Integendeel leggen zij 

verklaringen af die in het licht van hun voorgaande verklaringen bezwaarlijk ernstig kunnen worden 

genomen. Waar zij simpelweg poneren dat zij niet zouden hebben gedacht dat iemand de laptop van 

verzoekster zou bekijken op haar werk omdat zij daar iedereen kende, dient immers te worden 

vastgesteld dat zij hiermee volledig voorbijgaan aan de vaststellingen dat verzoekster op haar werk 

reeds meermaals zou zijn aangesproken over haar verklaringen en houding ten opzichte van de religie, 

alsmede dat zij aldaar in conflict was met een zekere Hassan Z., die haar daarbij onder meer herhaald 

aansprak over haar hijab en duidelijk zocht naar een reden om wraak te nemen. Hoe dan ook kon, dit 

ook gelet op hun overige voormelde gezegden, worden verwacht dat verzoekende partijen (veel) 

omzichtiger zouden zijn omgesprongen met de gevoelige informatie op de laptop van verzoekster en dat 

zij bijvoorbeeld deze niet een dermate duidelijke en opvallende titel zouden hebben gegeven, deze niet 

eenvoudigweg en zichtbaar op het bureaublad zouden hebben geplaatst en deze wel zouden hebben 

beschermd tegen ongewenste inkijk. Dat zij zouden hebben nagelaten zulks te doen, is geheel niet 

geloofwaardig. De vaststelling dat verzoeker bovendien de naam van Hassan Z., nochtans de collega 

met wie verzoekster reeds lang in conflict was en die de christelijke documenten zou hebben ontdekt, 

niet kon verstrekken, laten verzoekende partijen bovendien volledig onverlet.  

 

Eveneens wordt in de bestreden beslissingen met reden aangegeven: 

“Verder dient ook vastgesteld te worden dat u en uw echtgenoot weinig coherente verklaringen aflegden 

wat betreft de inval van de politie in de woning van uw ouders. Zo is het weinig plausibel dat u, wanneer 

u het huis van uw ouders verliet, compromitterende informatie zou achtergelaten hebben die de politie 

toeliet om inzicht te krijgen in uw bekering tot het christendom. Zowel uzelf als uw echtgenoot stelden in 

dit verband dat jullie pas na de inval van de politie beseften dat in uw herinneringsboekjes geschreven 
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stond dat u bekeerd was tot het christendom. Uw echtgenoot stelde verder ook dat hij niet gedacht had 

dat de politie bij uw ouders zou langskomen om u te zoeken (NPO 2, p. 8). Anderzijds stelde uw 

echtgenoot ook dat jullie het huis van uw ouders verlieten omdat jullie bang waren voor de 

onvoorspelbaarheid van Ettela’at (NPO 2, p. 8). Deze uitspraken zijn onderling weinig coherent. 

Bovendien is de bewering van uw echtgenoot dat jullie niet dachten dat de politie bij uw ouders zou 

langskomen ook strijdig met uw eigen vrees dat de politie, nadat ze eerst in uw woning waren langs 

geweest, ook elders zou komen zoeken (NPO, p. 14). Ook wat betreft de laptop die u achterliet bij uw 

ouders, konden jullie verklaringen niet overtuigen. Jullie stelden in dit verband dat alle informatie over 

het christendom die op deze laptop stond, reeds gewist was en dat de laptop niet meer dan een stuk 

ijzer was (NPO, p. 23 en NPO 2 HA, p.9). Dit strookt echter niet met uw echtgenoot zijn verklaring dat u 

uw laptop nodig had om aan de universiteit te tonen welke informatie erop stond (NPO 2 HA, p. 7). Jullie 

weinig coherente en onderling tegenstrijdige verklaringen wat betreft de huiszoeking bij uw ouders, 

halen de geloofwaardigheid van jullie verklaringen verder onderuit. 

(…) 

Verder dient ook vastgesteld te worden dat u en uw echtgenote weinig geloofwaardige verklaringen 

aflegden wat betreft de inval van de politie in de woning van uw schoonouders. Zo is het weinig 

plausibel dat u, wanneer u het huis van uw schoonouders verliet, compromitterende informatie zou 

achtergelaten hebben die de politie toeliet om inzicht te krijgen in uw echtgenotes bekering tot het 

christendom. Zowel uzelf als uw echtgenote stelden in dit verband dat jullie pas na de inval van de 

politie beseften dat in de herinneringsboekjes van uw echtgenote geschreven stond dat zij bekeerd was 

tot het christendom. U stelde verder ook dat u niet gedacht had dat de politie bij uw schoonouders zou 

langskomen om u te zoeken (NPO 2, p. 8). Anderzijds stelde u ook dat jullie het huis van uw ouders 

verlieten omdat jullie bang waren voor de onvoorspelbaarheid van Ettela’at (NPO 2, p. 8). Deze 

uitspraken zijn onderling weinig coherent. Bovendien is uw bewering dat jullie niet dachten dat de politie 

bij uw schoonouders zou langskomen ook strijdig met de vrees van uw echtgenote dat de politie, nadat 

ze eerst in uw woning waren langs geweest, ook elders zou komen zoeken (NPO MM, p. 14). Ook wat 

betreft de laptop die u achterliet bij uw ouders, konden jullie verklaringen niet overtuigen. Jullie stelden 

in dit verband dat alle informatie over het christendom die op deze laptop stond, reeds gewist was en 

dat de laptop niet meer dan een stuk ijzer was (NPO 2, p. 9 en NPO MM, p. 23). Dit strookt echter niet 

met uw verklaring dat uw echtgenote haar laptop nodig had om aan de universiteit te tonen welke 

informatie erop stond (NPO 2, p. 7). Jullie weinig coherente en onderling tegenstrijdige verklaringen wat 

betreft de huiszoeking bij uw ouders, halen de geloofwaardigheid van jullie verklaringen verder 

onderuit.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van hun 

verzoekschriften niet één concreet en dienstig argument aan. Zij beperken zich er namelijk toe 

eenvoudigweg aan te geven dat zij bij hun vertrek alle compromitterende informatie, behalve het 

herinneringsboekje van verzoekster, meenamen, dat zij dit waren vergeten en dat zij niet dachten dat dit 

eventueel zou worden onderzocht. Hiermee doen zij aan de voormelde, concrete motieven op generlei 

wijze afbreuk.  

 

Verzoekende partijen voeren verder niet één concreet en dienstig argument aan ter weerlegging van de 

volgende, in de bestreden beslissingen opgenomen, pertinente en terechte motieven: 

“Het is ook frappant dat uw vriendin Geghani S. (…) geen voorzorgsmaatregelen nam nadat de politie 

bij u thuis was langs gekomen. Zij werd ook niet zelf ondervraagd door de politie en ondervond op geen 

enkel moment problemen omwille van uw bekering tot het christendom (NPO, p. 19-20). Nochtans wist 

de universiteit dat u een christelijke Armeense vriendin had en had de universiteit alle informatie die zij 

over u had verzameld, overgemaakt aan Ettela’at. Bovendien is het niet toegelaten voor Armeense 

christenen in Iran om moslims te bekeren tot het christendom (NPO, p. 14-15 en p. 19). U verklaarde 

deze merkwaardige gang van zaken door te stellen dat Geghani niet ondervraagd kon worden door de 

politie omdat uzelf nog niet was ondervraagd (NPO, p. 20). Deze verklaring houdt geen steek. Het is 

immers net door mensen in de omgeving van uw echtgenote te ondervragen, dat de autoriteiten de 

bekering van uw echtgenote zouden kunnen onderzoeken. Bovendien is deze verklaring ook strijdig met 

de verklaringen van uw echtgenoot. Hij stelde immers dat er voor de autoriteiten geen twijfel was dat u 

bekeerd was tot het christendom (NPO 1 HA, p. 14). De weinig coherente verklaringen die u en uw 

echtgenoot aflegden in verband met uw problemen met de autoriteiten, ondermijnen de 

geloofwaardigheid van het door u vertelde vervolgingsrelaas nog verder. 

(…) 

Het is ook frappant dat uw vriendin Geghani S. (…) geen voorzorgsmaatregelen nam nadat de politie bij 

u thuis was langs gekomen. Zij werd ook niet zelf ondervraagd door de politie en ondervond op geen 

enkel moment problemen omwille van de bekering van uw echtgenote tot het christendom (NPO MM, p. 

19-20). Nochtans wist de universiteit dat uw echtgenote een christellijk Armeense vriendin had en had 
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de universiteit alle informatie die zij over uw echtgenote had verzameld, overgemaakt aan Ettela’at. 

Bovendien is het niet toegelaten voor Armeense christenen in Iran om moslims te bekeren tot het 

christendom (NPO MM, p. 14-15 en p. 19). Uw echtgenote verklaarde deze merkwaardige gang van 

zaken door te stellen dat Geghani niet ondervraagd kon worden door de politie omdat uw echtgenote 

zelf nog niet was ondervraagd (NPO MM, p. 20). Deze verklaring houdt geen steek. Het is immers net 

door mensen in de omgeving van uw echtgenote te ondervragen, dat de autoriteiten de bekering van uw 

echtgenote zouden kunnen onderzoeken. Bovendien is deze verklaring ook strijdig aan uw eigen 

verklaringen. U stelde immers dat er voor de autoriteiten geen twijfel was dat uw echtgenote bekeerd 

was tot het christendom (NPO 1, p. 14). De weinig coherente verklaringen die u en uw echtgenote 

aflegden in verband met haar problemen met de autoriteiten, ondermijnen de geloofwaardigheid van het 

door u vertelde vervolgingsrelaas nog verder.” 

Deze motieven vinden steun in het dossier en blijven, gezien verzoekende partijen deze niet 

aanvechten, onverminderd gelden. 

 

Daarenboven wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd: 

“Wat betreft uw vrees omwille van de eerdere interesse van de autoriteiten in uw doen en laten bij 

terugkeer naar Iran vervolgd te worden door de autoriteiten, dient verder nog opgemerkt te worden dat 

uw echtgenoot niet weet of uw zaak is voorgekomen voor de rechtbank en dat jullie ook geen advocaat 

in de arm genomen hebben om te weten te komen wat de autoriteiten precies tegen u hebben (NPO 2 

HA, p. 12). Zowel uzelf als uw echtgenoot verklaarden in dit verband dat uw broer via vrienden van 

vrienden te weten gekomen dat de procedure tegen u nog steeds loopt. U kon echter niet vertellen via 

welke vrienden hij deze informatie bekomen had (NPO, p.15 en NPO 2 HA, p. 12). Dat u niet meer 

moeite hebt gedaan om te achterhalen wat de Iraanse autoriteiten precies tegen u hebben, hoewel het 

hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging, is een 

houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals 

bepaald in de Geneefse Conventie of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Er kan immers van een verzoeker om 

internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd 

mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. 

(…) 

Wat betreft uw vrees omwille van de eerdere interesse van de autoriteiten in het doen en laten van uw 

echtgenote bij terugkeer naar Iran vervolgd te worden door de autoriteiten, dient verder nog opgemerkt 

te worden dat u niet weet of de zaak van uw echtgenote is voorgekomen voor de rechtbank en dat u ook 

geen advocaat in de arm genomen hebt om te weten te komen wat de autoriteiten precies tegen uw 

echtgenote hebben (NPO 2, p. 12). Zowel uzelf als uw echtgenote verklaarden in dit verband dat de 

broer van uw echtgenote de zaak had opgevolgd. Hij was via vrienden van vrienden te weten gekomen 

dat de procedure tegen uw echtgenote nog steeds loopt. Jullie konden echter niet vertellen via welke 

vrienden hij deze informatie bekomen had (NPO 2, p. 12 en NPO MM, p.15). Dat u niet meer moeite 

hebt gedaan om te achterhalen wat de Iraanse autoriteiten precies tegen uw echtgenote hebben, 

hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor 

vervolging, is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees 

voor vervolging zoals bepaald in de Geneefse Conventie of een vrees voor een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Er kan immers van een 

verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo 

gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn 

vluchtrelaas.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Met 

hun algemene, eenvoudige, ongefundeerde en niet-gestaafde beweringen inzake de moeilijkheid om 

dergelijke zaak op te volgen in Iran, dit ten gevolge van de werkwijze van de Ettelaat, kunnen zij immers 

geenszins volstaan om deze motieven te ontkrachten. Zoals genoegzaam blijkt uit hun eigen gezegden, 

zou er weldegelijk een officiële procedure zijn opgestart en kon de broer van verzoekster deze initieel 

opvolgen.  

 

Het voorgaande klemt nog des te meer nu in de bestreden beslissingen terecht wordt aangegeven: 

“Tot slot dient ook vastgesteld te worden dat uw voorgehouden vrees in ernstige mate ondermijnd wordt 

door de vaststelling dat u en uw echtgenoot het risico namen om met jullie eigen paspoort het land te 

verlaten. U verklaarde in dit verband dat u op voorhand verwachtte dat er een reisverbod uitgevaardigd 

zou zijn. U legde uw lot in de handen van God (NPO, p. 22). Deze verklaring volstaat echter niet om het 

door u genomen risico te verklaren en is bovendien ook niet coherent met uw eerdere gedrag, waarbij u 

meermaals van schuilplaats veranderde om aan de politie te ontkomen. De vaststelling dat u Iran verliet 
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met uw eigen paspoort terwijl u vreesde gezocht en gedood te worden door de autoriteiten, ondermijnt 

finaal de ernst van uw vrees. 

(…) 

Tot slot dient ook vastgesteld te worden dat uw voorgehouden vrees in ernstige mate ondermijnd wordt 

door de vaststelling dat u en uw echtgenote het risico namen om met jullie eigen paspoort het land te 

verlaten (NPO 1, p. 14). U verklaarde in dit verband dat u op voorhand verwachtte dat er een reisverbod 

uitgevaardigd zou zijn. U had gebeden en God had u geholpen om toch het land te kunnen verlaten 

(NPO 2, p. 10). Deze verklaring volstaat echter niet om het door u genomen risico te verklaren en is 

bovendien ook niet coherent met uw eerdere gedrag, waarbij u meermaals van schuilplaats veranderde 

om aan de politie te ontkomen. De vaststelling dat u Iran verliet met uw eigen paspoort terwijl u vreesde 

gezocht en gedood te worden door de autoriteiten, ondermijnt finaal de ernst van uw vrees.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om deze motieven te ontkrachten. Integendeel leggen zij in dit 

kader verklaringen af die met hun eerdere verklaringen in strijd zijn en hun geloofwaardigheid bijgevolg 

nog verder ondergraven. Waar zij eerder duidelijk aangaven dat zij dachten dat er weldegelijk reeds een 

reisverbod zou zijn uitgevaardigd, beweren zij heden namelijk dat zij wel wisten dat dit mogelijks zou 

gebeuren doch dat dit een tijdje zou duren. Hoe dan ook konden zij van dit laatste onmogelijk zeker zijn 

en vormt dit derhalve in het geheel geen verklaring voor hun bijzonder risicovolle gedragingen en 

houding. Dat zij ervoor opteerden om hun land van herkomst op legale wijze en met gebruik van hun 

eigen paspoort te verlaten, kan in het geheel niet worden gerijmd met hun vermeende vrees. Dat zij hun 

land daarbij ongestoord konden verlaten evenmin.  

 

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

aan de beweerde bekering van verzoekende partijen tot het christendom in Iran, aan de concrete, hieruit 

voortgesproten problemen en aan de hieruit voortvloeiende, door verzoekende partijen aangehaalde, 

vrees voor vervolging.  

 

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

“Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er toe te besluiten dat u helemaal niet heeft 

aangetoond dat uw beweerde bekering authentiek en oprecht zou zijn. Bijgevolg heeft u evenmin 

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

manifesteren of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. Uw verklaring dat u in België 

sinds januari 2019 de misviering volgt in Doornik en Kortrijk en ook Bijbelstudie volgt in Kortrijk, doet 

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Gezien u de oprechtheid van uw bekering geenszins 

aannemelijk heeft gemaakt, kan niet uitgesloten worden dat uw kerkbezoek in België louter op 

opportunistische motieven berust. 

(…) 

Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u hier in België christelijke geïnspireerde boodschappen op post, 

kan worden opgemerkt dat niets erop wijst dat uw berichten reeds in het vizier van de Iraanse 

autoriteiten gekomen zijn. 

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

verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Uit informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier, 

blijkt bovendien 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 met een verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals 

hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in 

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er toe te besluiten dat u helemaal niet heeft 

aangetoond dat uw beweerde bekering authentiek en oprecht zou zijn. Bijgevolg heeft u evenmin 

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

manifesteren of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. Uw verklaring dat u in België 

sinds januari 2019 de misviering volgt in Doornik en Kortrijk en ook Bijbelstudie volgt in Kortrijk, doet 

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Gezien u de oprechtheid van uw bekering geenszins 

aannemelijk heeft gemaakt, kan niet uitgesloten worden dat uw kerkbezoek in België louter op 

opportunistische motieven berust.7 

(…) 

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas. Aan de door u aangehaalde motieven om Iran te verlaten kan bijgevolg geen geloof gehecht 

worden. 
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Hier kan nog aan toegevoegd worden dat 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 met een 

verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt 

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

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument 

aan. De Raad treedt verweerder bij en is van oordeel dat, gezien verzoekende partijen blijkens het 

voorgaande kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegden omtrent hun beweerde bekering en de 

hieruit voortgesproten problemen, hun religieuze activiteiten in België klaarblijkelijk niet zijn ingegeven 

door een oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige 

karakter van het relaas van verzoekende partijen inzake hun bekering en problemen, oordeelt de Raad 

dat de religieuze activiteiten in Europa van verzoekende partijen 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 verzoekende partijen, dit mede 

gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in hunner hoofde in het geheel niet aantonen of 

aannemelijk maken. Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de bewering dat zij zouden zijn 

bekeerd tot het christendom, zij reiken niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen 

worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden hebben van hun activiteiten in België en/of op de 

sociale media en zij maken, gelet op het aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan 

ook niet aannemelijk dat zij daardoor in concreto in de negatieve aandacht van hun autoriteiten en/of 

hun omgeving zouden staan. Dient daarenboven te worden opgemerkt dat er in casu en gelet op de 

vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun bekering en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van 

hun activiteiten in België en op de sociale media, redelijkerwijze van hen mag worden verwacht dat zij 

voorafgaand aan een terugkeer de betreffende berichten op deze sociale media verwijderen. 

 

De overige door verzoekende partijen neergelegde documenten, zoals opgenomen in het administratief 

dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissingen aangehaalde, pertinente en terechte 

redenen, die door verzoekende partijen overigens niet dienstig worden aangevochten of betwist, geen 

afbreuk doen aan het voorgaande. Deze redenen worden, gezien zij door verzoekende partijen niet 

dienstig worden weerlegd of betwist, door de Raad overgenomen en luiden als volgt: 

“De documenten die u neerlegde zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande vaststellingen ongedaan 

kunnen maken. Uw shenasnameh (geboorteboekje) en karte melli (nationale kaart) staven enkel uw 

identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook de identiteit van uw dochter en echtgenoot 

staan hier niet ter discussie. Uw master diploma en de door u neergelegde informatie in verband met uw 

werk als architecte en lesgeefster aan de universiteit in Iran staan in deze beslissing evenmin ter 

discussie. Het feit dat u in 2019 deelnam aan een conferentie over leiderschap en in datzelfde jaar een 

inburgeringscursus volgde bij het Rode Kruis zijn voor deze beslissing niet relevant. 

Het loutere feit dat u in 2016 in Armenië was en in het kader van dat verblijf een misviering in een 

Armeense kerk bijwoonde, wat u staafde met de door uw echtgenoot ingediende paspoortstempels, visa 

en foto’s, impliceert niet dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Elke 

bekering dient aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van 

de bekering, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Ook het getuigschrift dat uw 

echtgenoot neerlegde om aan te tonen dat u een Armeense vriendin had in Iran, volstaat niet om te 

spreken van een geloofwaardige bekering. U verklaarde in dit verband overigens zelf dat er veel 

moslims zijn die contact hebben met Armeniërs en dat het niet is omdat een Armeniër contact heeft met 

een moslim dat hij die ook probeert te bekeren (NPO, p. 20). Ook de documenten die u indiende om uw 

doopsel in België en uw betrokkenheid bij de kerkgemeenschap in Doornik en Kortrijk aan te tonen, 

kunnen de hierboven bereikte conclusie niet ombuigen. Deze documenten hebben louter een 

ondersteunende functie en dienen gepaard te gaan met geloofwaardige verklaringen, wat hier 

allesbehalve het geval is (cfr supra). 



  

 

 

RvV X en RvV X- Pagina 33 

Ook de door u neergelegde psychologische attesten kunnen de hierboven vermelde conclusie niet 

veranderen. Een psychologisch attest vormt immers geen sluitend bewijs voor de omstandigheden 

waarin u uw psychische problemen opliep. Een psycholoog of psychiater doet weliswaar vaststellingen 

betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit met volledige 

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin een bepaalde fysieke of mentale 

gesteldheid is ontstaan. Dit geldt des te meer in het geval van een psycholoog, die nog meer afhankelijk 

is van hetgeen hem door de patiënt verteld wordt, in tegenstelling tot een arts, die aan de hand van 

fysieke vaststellingen, los van hetgeen een patiënt hem vertelt, de medische problemen kan 

constateren.  

(…) 

De documenten die u neerlegde zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande vaststellingen ongedaan 

kunnen maken. Uw shenasnameh (geboorteboekje), karte melli (nationale kaart) en legerdienstkaart 

staven enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook uw huwelijk met M.M. (…) 

staat hier niet ter discussie. De enveloppes waarmee uw paspoort verstuurd werd tonen louter aan dat 

via Servië reisde, wat in deze beslissing niet wordt betwist. Uw bachelor diploma en de door u 

neergelegde informatie in verband met uw vorige en huidige werkgevers staan in deze beslissing 

evenmin ter discussie. 

Het loutere feit dat u in 2016 in Armenië was en in het kader van dat verblijf een misviering in een 

Armeense kerk bijwoonde, wat u staafde met de door u ingediende paspoortstempels, visa en foto’s, 

impliceert niet dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Elke bekering dient 

aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de bekering, wat 

u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Ook het getuigschrift dat u neerlegde om aan 

te tonen dat u een Armeense vriendin had in Iran, volstaat niet om te spreken van een geloofwaardige 

bekering. Uw echtgenote verklaarde in dit verband overigens zelf dat er veel moslims zijn die contact 

hebben met Armeniërs en dat het niet is omdat een Armeniër contact heeft met een moslim dat hij die 

ook probeert te bekeren (NPO MM, p. 20). Ook de documenten die u indiende om uw betrokkenheid bij 

de kerkgemeenschap in België aan te tonen, kunnen de hierboven bereikte conclusie niet ombuigen. 

Deze documenten hebben louter een ondersteunende functie en dienen gepaard te gaan met 

geloofwaardige verklaringen, wat hier allesbehalve het geval is.” 

 

Ook de documenten en foto’s die verzoekende partijen bij het verzoekschrift voegen zijn geenszins van 

zulke aard dat zij een ander licht kunnen werpen op of afbreuk kunnen doen aan de hoger gedane 

vaststellingen. Aan dergelijke stukken kan hoogstens een ondersteunende bewijswaarde worden 

toegekend, met name om een intrinsiek geloofwaardig relaas en geloofwaardige bekering kracht bij te 

zetten. Op zich kunnen zij echter niet volstaan om te besluiten tot een geloofwaardig relaas en 

geloofwaardige vrees en bekering. De neergelegde stukken vormen hoogstens een bewijs van het 

religieuze engagement en de aanwezigheid bij religieuze activiteiten van verzoekende partijen in België. 

Zij kunnen echter geenszins uitsluitsel bieden over de vraag of en vermogen derhalve niet aan te tonen 

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

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

hoger gedane vaststellingen in het geheel niet worden aangenomen. 

 

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen bij een terugkeer naar 

hun land van herkomst het christelijke geloof zullen aanhangen, dat zij zich aldaar als christen zullen 

manifesteren en dat zij er als dusdanig zullen worden gepercipieerd door hun omgeving en/of hun 

autoriteiten; laat staan dat aangenomen zou kunnen worden dat zij ingevolge hiervan vervolging zouden 

riskeren.  

 

Derhalve is de verwijzing door verzoekende partijen naar de situatie voor (bekeerde) christenen in Iran 

en voor personen die er als dusdanig worden gepercipieerd voor het overige niet dienstig. Zij kunnen 

met een verwijzing naar de algemene situatie immers niet volstaan om aan te tonen dat zij bij een 

terugkeer naar hun land van herkomst daadwerkelijk zouden dreigen te worden geviseerd of vervolgd. 

Verzoekende partijen dienen zulks in concreto aannemelijk te maken en blijven hier, gelet op het 

voorgaande, manifest in gebreke. 

 

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat verzoekende partijen de bestreden beslissing die 

werd genomen ten aanzien van verzoekster niet betwisten in zoverre hierin, dit geheel terecht, wordt 

aangegeven dat de executies van de politiek actieve neven van haar vader, die drie decennia geleden 

plaatsvonden, vandaag de dag in hoofde van verzoekende partijen nog enig risico met zich zou brengen 

bij een terugkeer naar Iran.  
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen een 

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

4.7. De bewering van verzoekende partijen als zou er in de bestreden beslissingen niet worden 

gemotiveerd waarom de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd en als zou er naar deze 

status geen onderzoek zijn gevoerd, mist verder kennelijk feitelijke grondslag. Uit de bestreden 

beslissingen blijkt duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in 

deze beslissingen heeft besloten tot de weigeringen van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze 

motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopen met de motieven die de weigeringen van de 

vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent, dit in tegenstelling met wat verzoekende partijen trachten te 

laten uitschijnen, in het geheel niet dat de bestreden beslissingen inzake de subsidiaire 

beschermingsstatus niet of niet afdoende zouden zijn gemotiveerd.  

 

Verzoekende partijen beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen 

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

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

hunner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun 

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

de Vreemdelingenwet.  

 

4.8. Gelet op het voorgaande tonen verzoekende partijen niet aan dat zij vroeger reeds vervolgd zijn 

geweest of slachtoffer zijn geweest van ernstige schade. Derhalve kunnen zij zich te dezen niet dienstig 

beroepen op de toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. 

 

4.9. Verzoekende partijen tonen voor het overige op generlei wijze aan hoe het zorgvuldigheidsbeginsel 

en het redelijkheidsbeginsel in casu en door de bestreden beslissingen zouden zijn geschonden. 

Bijgevolg wordt ook de schending van deze beginselen niet dienstig aangevoerd.  

 

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

de zaken terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers RvV X / IV en RvV X / IV worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 3 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen 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 


