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nr. 262 362 van 18 oktober 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY

Rue de la Draisine 2/004

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 15 maart 2021 heeft

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

11 februari 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 september 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. EL KHOURY loco advocaat

J. HARDY en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraanse nationaliteit te hebben, bent afkomstig uit Booshehr en groeide op in Abadan in

een nietreligieuze familie. U zag enkel wreedheid en ongelijkheid in de islam. U geloofde wel in een god,

maar was op zoek naar iets, miste iets in uw hart. U probeerde deze leegte niet zelf op te vullen, maar

vroeg aan god om u te helpen. Uw broer Amir (O.V. X) verliet Iran ongeveer 20 jaar geleden en verblijft

sindsdien in België. De ex-vrouw van Amir wou aan de start van uw huwelijk u kalmeren en praatte over

de getuigen van Jehova en Jezus die hun god is. U kon dit echter niet accepteren en probeerde uw contact

met haar te verminderen. U liet het over aan god om u te helpen in het opvullen van de leegte in uw hart.

Op 20/7/1394 (Perzische tijdsrekening, 12 oktober 2015 volgens de westerse tijdsrekening) werden uw

broers Omid (O.V. X) en Amin gearresteerd omwille van de religieuze activiteiten van Amin, hij had zich

bekeerd tot het christendom. Omid nam de schuld op zich en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf
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van twee jaar. Amin werd vrijgelaten, verliet Iran en trok naar Duitsland. Nadat Omid zijn straf had

uitgezeten, ging het heel slecht met hem, hij had in de gevangenis HIV opgelopen. Amir probeerde hem

te helpen door hem te vertellen over het christendom en in 1396 (2017/2018) bekeerde Omid zich.

Vanaf het begin van 1397 (maart/april 2018) begon uw broer Amin u op te bellen, hij wou u overtuigen

van het christendom. U wou echter niet naar hem luisteren omdat u schrik had in de problemen te komen

door wat Omid eerder was overkomen. Twee of drie maanden later begon u toch een aantal dingen die

hij vertelde te accepteren, u voelde een verandering in uw hart en raakte overtuigd door Amins leven.

Amin begon u vaker op te bellen en op een dag vroeg u, wat weet je over god, waarop Amin voorstelde

om u de echte god te leren kennen. Na een tijdje wou u er nog meer over weten waarop Amin u voorstelde

om naar een kerk te gaan. U slaagde er in uw angsten aan de kant te zetten door iets wat god u gaf en in

uw hart zette. Amin had veel vrienden in Iran en bracht u in contact met een huiskerk. Begin shahrivar

1397 (augustus/september 2018) werd u opgehaald door Mahwash, een vriendin van Amin, waarmee u

naar de huiskerk ging. Er werd gebeden, een psalm gelezen, en er werd u gevraagd hoe gelovig u was.

De viering werd geleid door Dariush. Na deze eerste keer ging u twee keer per maand naar een

huiskerkviering. U bekende op 27 mehr 1397 (19/10/2018) dat u een gelovige was en er werd voor u het

verlossingsgebed gezegd. U had geen contact met de andere leden van de huiskerk, als u vragen had

stelde u deze aan Mahwash. Een maand nadat u het verlossingsgebed ontving probeerde u uw collega

Mina te bekeren. U vertelde haar over uw religieuze ervaringen en gaf haar enkele bijbelteksten. U weet

niet of zij zich werkelijk bekeerd heeft.

U verliet Iran samen met uw minderjarige zoon Ilia (DVZ X) op 24 december 2018 om uw familie in Europa

te bezoeken. U was van plan twee weken te blijven en nadien terug te keren naar Iran. Op 8 dey 1397

(29 december 2018) werd uw broer Amin opgebeld door uw moeder, u was op dat moment bij hem. Uw

moeder vertelde dat de Iraanse autoriteiten bij haar waren geweest op zoek naar u en Omid. Haar huis

was doorzocht en er was een USB-stick, een kopie van de bijbel en een cd gevonden. U belde daarop

naar uw man, maar kon hem de hele nacht niet bereiken. ’s Ochtends nam u contact met uw schoonbroer

Wahid, de broer van uw man. Hij dacht dat uw man misschien sliep of op zijn werk was. Jullie namen

contact op met zijn werk, maar daar werd u gezegd dat hij niet was komen opdagen die dag. In de

namiddag ging Wahid naar uw huis om te kijken of uw man thuis was. Er deed echter niemand open,

waarop Wahid aan de buren vroeg of zij iets wisten over uw man. De buurman vertelde dat ze hadden

gezien hoe uw man geboeid werd meegenomen vorige nacht.

Uw schoonbroer nam tevergeefs contact met de Iraanse autoriteiten om te weten wat er gebeurd was. Na

een week werd uw man vrijgelaten, zijn hand en schouder waren gebroken, waarvoor hij naar een dokter

ging. Hij nam contact met u en vertelde u dat hij werd ondervraagd over waar u was, met wie u contact

had en waar de huiskerk gelegen is. U vernam via hem dat de Iraanse autoriteiten naar u op zoek waren

geweest op uw werk. Tijdens de arrestatie van uw man hebben de autoriteiten een memorystick en een

kopie van de bijbel gevonden en meegenomen. Voor zijn vrijlating moest uw man een beloftebrief

ondertekenen om de Iraanse media niet te informeren over zijn arrestatie en behandeling. Hij vroeg u niet

terug te komen naar Iran, omdat uw leven in gevaar is. U wou echter wel terugkeren, uw leven was immers

in Iran. Uw broer Omid, die bij uw moeder woont, maar niet aanwezig was tijdens de inval in haar huis,

verliet Iran op 12 januari 2019. U dacht tevergeefs dat de situatie misschien vanzelf zou passeren. De

herasat (inlichtingendienst) op het werk van uw man ondervroeg hem nog drie à vier keer over de kerk

waar u naartoe ging en wanneer u zou terugkeren. In januari 2019 kwamen de autoriteiten een tweede

maal langs bij uw ouders. Uw moeder vertelde dat er opnieuw naar u gevraagd werd, dat u zich moest

overgeven. Daardoor besefte u dat de situatie zichzelf niet zou oplossen en diende u een verzoek tot

internationale bescherming in op 4 februari 2019. Vier à vijf maanden na uw komst naar België nam uw

collega Mina contact op met uw moeder en vertelde haar dat zij de reden van uw problemen was. Mina

was immers door haar broer betrapt tijdens het lezen van enkele bijbelteksten, waarop Mina had uitgelegd

dat u haar deze teksten had gegeven. Mina werd daarop hard geslagen door haar broer en kon tien dagen

niet gaan werken. Uw broer Omid kwam in juli 2019 in België aan en diende op 18 juli 2019 een verzoek

om internationale bescherming in. Door de aanhoudende problemen verhuisden uw ouders eind 2019 van

Abadan naar Isfahan. In september 2020 vertelde uw man dat de herasat op zijn werk nog steeds vragen

over u aan hem stelde. Sinds uw komst naar België gaat u naar de kerk, volgt u bijbelstudie en lieten u

en uw zoon zich dopen. Op uw Facebookpagina plaatst u religieuze posts. U vreest bij terugkeer de

Iraanse autoriteiten omwille van uw bekering tot het christendom. Om dezelfde redenen vreest u tevens

voor uw zoon.

U en uw zoon zijn in het bezit van jullie originele paspoort.

U ondersteunt uw verzoek om internationale bescherming verder met de volgende documenten: uw

rijbewijs, uw mellikaart (identiteitskaart), uw shenasnameh (geboorteboekje), een kopie van de mellikaart

en shenasnameh van uw echtgenoot, een kopie van uw huwelijksakte, het doopcertificaat van u en uw

zoon, een kopie van een attest van de bijbelstudie waar u naartoe gaat, een kopie van een van uw laatste

loonfiches, een kopie van enkele screenshots van uw Facebookpagina, een kopie van enkele foto’s te
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vinden op uw Facebook waarop u aan activiteiten van de kerk deelneemt, een kopie van de medische

geschiedenis van uw zoon en een vraag tot kinesitherapie, een kopie van een schoolfiche van Fedasil

van uw zoon, en een kopie van het Duitse doopcertificaat van uw broer Amin.

Na het tweede persoonlijke onderhoud maakte u enkele opmerkingen aangaande de inhoud van dit

tweede persoonlijk onderhoud over. U maakte hierbij enkele correcties en verduidelijkingen.

B. Motivering

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

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

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

vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na grondig onderzoek 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.

U vreest bij terug de Iraanse autoriteiten omwille van uw bekering tot het christendom. U heeft deze vrees

echter niet aannemelijk gemaakt omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst dient gewezen te worden op enkele opmerkelijke vaststellingen aangaande uw

geloofsovertuigingen alvorens u zich bekeerde tot het protestantisme. Voor uw bekering tot het

protestantisme had u geen religie maar geloofde u wel in een god (NPO I p. 5). U omschreef zichzelf als

steeds zoekende naar iets, u miste iets in u zelf, iets dat te maken had met uw geest (NPO I p. 7).

Opmerkelijk is daarbij evenwel dat gevraagd te duiden hoe u zocht en hoe u die leemte probeerde te

vullen, u stelt eigenlijk niets gedaan te hebben. U beperkte zich louter tot het vragen aan god om u te

helpen, om u de weg te tonen (NPO I p. 7). U schetste vervolgens dat uw exschoonzus als getuige van

Jehova met u begon te praten. U kon zich evenwel niet vinden in wat ze u vertelde (dat god Jezus is) en

probeerde aldus het contact te verminderen. U kon evenwel niet duiden waarom u niet kon accepteren

wat uw ex-schoonzus u vertelde (NPO I p. 7). Tot slot is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat een

zoekende in god-gelovige zoals u, voorafgaand aan uw introductie tot een huiskerk, niet wist wat een kerk

betekende (NPO II p. 15).

Verder dient er vastgesteld dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde over uw contact met Mahwash, uw

contactpersoon bij de huiskerk waar u deel van uitmaakte. Zo beweerde u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat u uw vragen altijd stelde aan de leider van de huiskerk, namelijk Dariush, dat u geen

contact had met de anderen en dat Mahwash u enkel kwam oppikken (NPO I p. 12). Tijdens uw tweede

persoonlijk onderhoud verklaarde u weliswaar opnieuw dat u buiten de kerk geen contact had, maar dat

u uw vragen altijd aan Mahwash stelde (NPIO II p. 16).

Bevreemdend is verder dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde dat u een collega overtuigd

had om zich te bekeren tot het christendom (Vragenlijst CGVS, afgenomen op DVZ, vraag 3.8). Tijdens

uw eerste persoonlijk onderhoud beweerde u dat u enkel de blijde boodschap aan haar had verkondigd,

maar dat u niet wist of ze effectief een gelovige is geworden (NPO I p. 17).

Bovenstaande vaststellingen doen ernstige twijfels rijzen over uw bekering tot het christendom en uw

religieuze activiteiten in Iran. Hierdoor komt tevens de geloofwaardigheid van de door u beweerde

vervolgingsfeiten op de helling te staan. Dit blijkt verder uit de vage en tegenstrijdige verklaringen die u

aflegde over uw problemen in Iran.

Zo legde u incoherente verklaringen af over de bekering van uw collega Mina, waardoor de autoriteiten

zouden weten van uw eigen bekering. Zo wist u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud te vertellen dat

Mina betrapt werd door haar broer met een boek van Mattheus in de hand (NPO I p. 17). Tijdens uw

tweede persoonlijk onderhoud wist u niet meer welk deel van de bijbel ze aan het lezen was op het

moment dat haar broer haar betrapte (NPO II p. 11). Hiermee geconfronteerd ontkent u dergelijke zaken

verklaard te hebben en dat u louter aangaf dat u haar Mattheus en de openbaring had gegeven (NPO II

p. 11). Voorts wist u bijzonder weinig te vertellen over wat er met Mina gebeurd is. U wist niet hoe de

autoriteiten van haar bekering op de hoogte zouden zijn gekomen, hoe de broer van Mina u verklapt zou

hebben, welke stappen de broer van Mina nog gezet heeft, noch of Mina nog problemen kende met de

autoriteiten (NPO II p. 10-11). U verklaarde uw nalaten om hier naar te informeren bij Mina door te stellen

dat u bang was om iemand te contacteren, dat u niemand problemen wou bezorgen (NPO II p. 10-11).

Dat u anderen niet in gevaar wou brengen kan bezwaarlijk als een afdoende reden worden beschouwd.

Gelet op het voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme communicatiemiddelen (GSM, internet,

fax....), had u immers de mogelijkheid om andere vrienden die volledig los staan van de door u

aangehaalde problematiek, te contacteren met het verzoek om de stand van zaken voor u na te gaan. Dat

u voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die deel
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uitmaken van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in

overeenstemming is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van

Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de

subsidiaire bescherming. Overigens kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze

verwacht worden dat hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die

verband houden met de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel

haaks op een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade vanwege de autoriteiten van

uw land van herkomst. Eenzelfde redenering geldt voor de vaststelling dat u weinig informatie kon

verschaffen over het bezoek van de autoriteiten aan uw werkgever. U wist niet wie er langsging, wanneer

dit bezoek plaatsvond, met wie er op uw werk werd gesproken of wat de reactie van uw werkgever was

(NPO II p. 8). Verder dient er vastgesteld dat u geen enkele informatie kon verschaffen over wat er met

de andere leden van de huiskerk is gebeurd. U heeft hier niet meer zelf naar geïnformeerd. Gevraagd of

u via uw broer Amin, die veel contacten heeft in Iran en u in contact bracht met de huiskerk (NPO I p. 10),

geprobeerd heeft om te weten te komen wat er met de andere leden gebeurd is, antwoordde u negatief.

U verklaarde uw gedrag door louter te stellen dat iedereen zich om u bekommerde (NPO II p. 11).

U schiet verder te kort in uw verklaringen over de arrestatie van uw man en zijn vasthouding toen de

autoriteiten u thuis kwamen zoeken. Zo wist u niet door wie hij werd gearresteerd en hoe vaak hij werd

ondervraagd (NPO II p. 6). U stelde dat u niets over zijn vasthouding wist, daar uw man u niets zei om u

geen stress te bezorgen. Zelf heeft u hem niets gevraagd (NPO II p. 6). Er dient echter opgemerkt dat u

wel degelijk verklaringen aflegde over de vragen die uw man kreeg voorgeschoteld tijdens zijn

vasthouding en dus wel degelijk informatie van uw man kreeg. Dat u geen verdere informatie heeft

gevraagd omdat u zich niet goed voelde en uw man u geen stress wou bezorgen, kan dan ook niet

volstaan als verklaring, daar deze informatie andermaal over de kern van uw probleem gaat. Voorts kon

u de verwondingen van uw man, waarvan u niet wist waar hij zich liet verzorgen, niet aantonen met

medische documenten, hoewel u daar naar gevraagd werd (NPO II p. 7). Het is bovendien opvallend vast

te stellen dat uw broer Omid niet het minste gewag maakt van de opsluiting van een week van uw man.

Omid weet niet wat de autoriteiten bij uw woning hebben gedaan. Hij wist dat uw man thuis was en dat hij

op de avond dat de autoriteiten binnenvielen mishandeld werd. Gevraagd of er verder nog wat is gebeurd

bij die inval, stelt hij dat uw huis werd doorzocht. Hij weet niet of er wat werd gevonden en hij weet niet of

er na die inval nog iets met uw man is gebeurd (NPO Omid p. 16-17). Dat uw broer, die met u naar de

bijbelstudie gaat in België en die zijn verzoek om internationale bescherming deels op dezelfde motieven

baseert, niet op de hoogte zou zijn van voorgaande elementen, ondermijnt jullie geloofwaardigheid op

fundamentele wijze. Er kan aldus geen enkel geloof gehecht worden aan de inval van de autoriteiten bij

u thuis op 8 dey 1397 (29 december 2018).

U slaagde er verder niet in coherente verklaringen af te leggen over het tweede bezoek van de autoriteiten

aan uw moeder. U plaatste dit bezoek ergens in januari 2019 voordat u een verzoek om internationale

bescherming indiende, maar kon hier niet preciezer in zijn. Daar dit bezoek van de autoriteiten voor u de

aanzet was om internationale bescherming aan te vragen, is het opmerkelijk dat u niet wist hoe lang voor

uw aanvraag dit bezoek plaatsvond (NPO II p. 9). Voorts kwam u niet verder dan te stellen dat de

autoriteiten naar u hadden gevraagd en wist u niet wie er precies langskwam (NPO II p. 9). U heeft niet

om meer informatie gevraagd, daar u zich niet goed voelde en stress had (NPO II p. 9). Verder blijken uw

verklaringen over de verdere stappen van de autoriteiten tegenstrijdig te zijn met de verklaringen van uw

broer Omid. Waar Omid stelde dat de autoriteiten nog meerdere keren bij uw moeder thuis langskwamen

(NPO Omid p. 16), hield u het op dit ene bezoek in januari 2019 (NPO II p. 9). U heeft verder niet meer

geïnformeerd of de autoriteiten nog stappen hebben ondernomen tegen u (NPO II p. 9). Dergelijke

houding is niet in overeenstemming te brengen met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade. Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich

spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern

van zijn vluchtrelaas.

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

beweerde bekering, de daaraan gekoppelde problemen en de noodzaak om om internationale

bescherming te verzoeken.

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

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

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

aan uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht worden. Er kan

dan ook besloten worden dat u hier eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte

overtuiging naar de kerk gaat. Zelfs al wordt niet ontkend dat u enige (weliswaar niet foutloze) kennis over

het christendom heeft en zelfs al liet u zich dopen (NPO II p. 13-14), deze christelijke kennis kan via studie

verworven worden, zonder dat men daadwerkelijk een oprechte christen is, en een doopsel kan ook louter



RvV X - Pagina 5

formeel plaatsvinden, zonder dat er sprake is van een verinnerlijkte overtuiging. Dat u een doopcertificaat

en een attest van uw deelname aan de bijbelstudie neerlegde, doet geen afbreuk aan deze vaststellingen.

Hierbij kan worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat het voor u onoverkomelijk

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

(dat overigens niet onder uw eigen naam staat en waarvan u denkt dat de Iraanse autoriteiten niet op de

hoogte zijn (NPO I p. 4)) te verwijderen. Uit uw religieus geladen Facebookprofiel kan dan ook niet zonder

meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade afgeleid worden. In dit verband kan

nog toegevoegd worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht

aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht

hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet.

Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals hierboven reeds werd

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

Iraanse autoriteiten te komen.

Uw documenten kunnen geen ander licht werpen op bovenstaande vaststellingen. Uw identiteit en

nationaliteit, uw werk, het beschikken over een rijbewijs, noch uw familiesamenstelling worden in deze

betwist. Uw doopcertificaat, attest van deelname aan de bijbelstudie en screenshots van uw

Facebookactiviteiten werden reeds eerder besproken. Uit de medische documenten van uw zoon en zijn

schoolattest kan er geen gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade worden

afgeleid. Uw opmerkingen bij het tweede persoonlijke onderhoud betreffen enkele correcties en

verduidelijkingen van bepaalde passages in uw verklaringen die hierboven evenwel niet gebruikt werden.

Aldus zijn de opmerkingen niet van die aard dat zij bovenstaande vaststellingen kunnen wijzigen.

Het verzoek om internationale bescherming van uw broer werd ook afgewezen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster beroept zich in een enig middel op de:

“Appreciatiefout en schending van :

- de artikelen 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen ;

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

bestuurshandelingen ;

- het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en

schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen,

men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie serieus en zorgvuldig

werkt”.

Verzoekster vangt haar betoog aan met een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de

aangevoerde bepalingen en beginselen.

Vervolgens stelt zij dat haar verzoek om internationale bescherming moet worden losgekoppeld van dit

van haar broer. Zij betoogt:

“Verwerende partij baseert grotendeels de motivering op de verklaringen van Omid.

Deze aanpak is in alle opzichten aanvechtbaar.

Ten eerste, heeft verzoekster geen toestemming gegeven om haar aanvraag met die van Omid te

koppelen. Verzoeksters verklaringen hebben niets te doen in het dossier van Omid, en de verklaringen

van Omid mogen ook niet in het dossier van verzoekster worden vermeld. Dit is strijdig met het beginsel

van geheimhouding dat de verklaringen van de asielzoeker beschermt (zie o.a. art. 15 van Richtlijn

2013/32 en het zorgvuldigheidsbeginsel). Het is onaanvaarbaar dat verzoeksters verklaringen en de

beslissing die op haar aanvraag werd genomen aan Omid werden meegedeeld. Hij was bovendien op de

hoogte van deze beslissing voor verzoekster, die vernomen heeft dat mensen in Iran voor haar over haar

beslissing werden geinformeerd.

Verzoekster benadrukt dat zij niet wenst dat haar dossier en dat van Omid gekoppeld worden, en vraagt

dat de zitting in haar zaak op een andere dag plaatsvindt dan die van Omid (indien hij een beroep indient).

Ten tweede mag men ook niet aanvaarden dat meerdere motieven steunen op wat Omid zou verklaard

hebben op het CGVS. Zij zijn over elkaar niet goed geinformeerd, en Omid is waarschijnlijk niet goed op

de hoogte van wat verzoekster heeft meegemaakt.
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Verzoekster benadrukt ook dat de verklaringen van Omid waarschijnlijk niet betrouwbaar en coherent.

Omid heeft verschillende medische en psychologische problemen die hem kwestbaar en irrationeel

maken en die een strikte medische opvolging vereisen (stuk 12).

Vermeende tegenstrijdigheden tussen hun verklaringen, en/of lacunaire verklaringen van Omid, zijn geen

aanvaardbare motieven om verzoeksters asielaanvraag te verwerpen.

Haar aanvraag en haar verklaringen moet op een individuele manier onderzocht worden.”

Verzoekster geeft verder een uiteenzetting, aan de hand van algemene informatie, omtrent de situatie

voor (bekeerde) christenen in Iran en personen die er als dusdanig worden gepercipieerd. Zij benadrukt

in dit kader dat christenen er worden onderdrukt en voert aan:

“Er kan niet worden betwist dat christenen, in Iran, vervolgd worden.

Rapport "Violations against Christians in Iran":

(…)

UK Home Office:

(…)

Amnesty:

(…)

Rapport van de "Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran":

(…)

Volgens de Cannadian Immigration Board, is het ook zo voor personen die activiteiten doen die

beschouwd zijn als christen:

(…)

Volgens OSAR maakt het de Iraanse autoriteiten niet uit of men eindelijk "echt" bekeerd is, want wat ze

waarnemen is een verraad voor het Westen:

(…)

De asieldossiers van Christenen, en zelfs van mensen die beweren christen te zijn, moeten dus met een

verhoogde zorgvuldigheid worden behandeld aangezien een objectieve risico bestaat tot vervolging bij

geval van terugkeer.

Er is een doordringend antiwesters discours in Iran:

(…)

Uw Raad heeft al de gelegenheid gehad om zich over deze kwestie uit te spreken:

(…)

In het document dat door de verwerende partij als algemene informatie wordt gebruikt ("Algemeen

ambtsbericht Iran - maart 2019") :

(…)

Wat betreft tot het doorzoeken van huiskerken:

(…)

COI focus "Iran - De situatie van bekeerlingen tot het christendom" 16/04/2019

Men leest in dat verslag meerdere informatie die verwerende partij tegenspreken, en die, in tegenstelling

tot wat verwerende partij beweert, zorgwekend zijn voor wat met verzoekende partij zal gebeuren.

Uit niets blijkt dat de Iraanse autoriteiten de oprechtheid van de bekering en handelingen zouden nagaan

en dan beslissen of de persoon al dan niet problemen zal ondervinden in Iran. In tegendeel.

(…)

Uit geen enkele objectieve informatie blijkt dat betwistingen over de oprechtheid van de bekering en

godsdienstige praktijk een invloed zou hebben op de problemen en vervolgingen in Iran. Dit is een loutere

veronderstelling van verwerende partij, wat niet mag op zo'n fundamentele kwestie, rekening houdend

met de risicos die verzoekende partij zou lopen.

De relevante kwestie is te weten of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van de bekering.

(…)

Daaruit blijkt dat indien de Iraanse autoriteiten weten dat de betrokkene zich bekeerde en zich als

christenen voorstelde of gedroeg, er een hoog risico op vervolgingen bestaat.

Dit spreekt de conclusie van verwerende partij tegen.

Wij zullen ook hieronder zien dat Iraanse autoriteiten zich informeren en de sociale netwerken nakijken

om te weten welk Iraniers zich is bekeerd in het buitenland.

• COI "Iran - behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten" - 30/03/2020

Er moet eerst benadrukt worden dat het CGVS geen enkel informatie heeft over gedwongen terugkeer

vanuit België naar Iran :

(…)

Het COI is bijgevolg grotendeels gebaseerd op vrijwillige terugkeren, en er wordt ook niet vermeld indien

de terugkeerders een asielaanvraag hadden ingediend, noch voor welke motieven, noch of zij zich als

bekeerlingen voorstelden.
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Dat verslag is bijgevolg weinig relevant om de beslissing van verwerende partij te staven.

Haar conclusies lijken echter te steunen op vermoedens, wat niet mag.

(…)

Uit het verslag blijkt trouwens dat de enkele gedocumenteerde gedwongen terugkeerders problemen

ondervonden.

Het verslag verwijst, in voetnota nr 60, naar een verslag van DAFT ≪ DFAT, 07/06/2018, p. 49, url ≫.

Daarmee probeert CEDOCA het risico licht te nuanceren. Maar er moet vastgesteld worden dat dit verslag

niet beschikbaar, of zelfs niet bestaat (https://www.dfat.gov.au/aboutus/publications/Documents/country-

information-report-iran.pdf):

(…)

Dit is strijdig met het recht op tegenspraak, de rechten van de verdediging, daar noch verzoekende partij

noch U Raad zijn in staat om deze informatie na te gaan en tegen te spreken.

Uit geen concrete en afdoende element zou blijken dat een terugkeerder met het profiel van verzoekende

partij geen risico lopen na terugkeer, in tegendeel, alle beschikbare informatie duiden zeer problematische

situatie aan.”

Verder gaat verzoekster in op de onderdrukking van sociale netwerkgebruikers in Iran. Daarbij doet zij

gelden:

“COI Focus Iran (Internetmonitoring en sociale media van 05.11.2019) (stuk 11) legt uit dat "de overheid

baseert zich bij de vervolging van internet - en sociale mediagebruikers op verschillende wetgevingen:

(…)

Het legt uit ook dat :

(…)

In het rapport van COI Focus Iran wordt er echter op gewezen dat de Iraanse autoriteiten zeer actief zijn

in het monitoren van sociale netwerken en dat hun controle toeneemt :

(…)

Hoewel de Iraanse autoriteiten niet weten hoe ze alle internetgebruikers in Iran moeten controleren, zijn

ze toch in staat om "viseren personen die een gevaar en een bedreiging zouden betekenen voor de

legitimiteit van de staat". (COI Focus Iran, pg. 24)

(…)”.

Verzoekster stelt verder dat zij nood heeft aan internationale bescherming op grond van een aantal

elementen die door verweerder niet worden betwist. Zij stelt:

“Verzoekster vreest dat zij bij haar terugkeer in Iran zal worden vervolgd wegens de opeenstapeling van

bepaalde elementen, waarvan sommige door het Commissariaat-generaal niet worden betwist :

- Het feit dat verzoekster regelmatig naar een Iraanse kerk in Brussel gaat;

- Het feit dat verzoekster gedoopt is;

- Het feit dat verzoekster een voldoende grondige kennis van de godsdienst heeft;

- Het feit dat verzoekster in België asiel heeft gevraagd;

- Het feit dat verzoekster een Facebook-profiel hanteert waarop hij zijn geloof in het christendom tot

anderen deelt;

- Het feit dat de broers van verzoekster gearresteerd werden voor de religieuze activiteiten van Amin;

- Het feit dat verzoekster werkte als ambtenaar in een staatsbedrijf;

- Het feit dat Amin erkend werd als vluchteling (in Duitsland)

- Het feit dat de autoriteiten bij thuis van verzoekster memorystick met een kopie van de Bijbel hebben

gevonden;

- Het feit dat het huis van verzoeksters ouders doorzocht door de autoriteiten werd;

Deze elementen volstaan om aan te tonen dat er een reëel en persoonlijk risico op vervolging bestaat in

hoofde van verzoekende partij.

Het feit dat de verwerende partij de oprechtheid van zijn bekering in twijfel trekt is irrelevant. Verzoekster

is, in de ogen van de Iraanse autoriteiten, een christen, bekeerd, die actief is op Facebook, lid van een

gezin waarvan andere leden ook christenen zijn (art. 48/3 §5 Vw).

Het feit dat verwerende partij van mening is dat verzoekster geen probleem ondervond in Iran voor haar

vertrek is ook irrelevant.

Volgens UNHCR(Guidelines) :

(…)

Verzoeksters' profiel, het feit dat zij zich bekeerde, het feit dat de verwerende partij de aanwezigheid van

verzoekster in de kerk in België niet betwist, het feit dat zij en haar zoon gedoopt zijn, het feit dat zij een

gemeenschap van christenen en vluchtelingen bezoekt in België, het feit dat zij asiel heeft aangevraagd

in België, het feit dat zij religieuze boodschappen op publieke sociale netwerken plaats, het feit dat haar
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familie reeds vervolgd werd door de autoriteiten voor hun religieuze activiteiten, moeten op zijn minst een

zorgvuldige analyse van zijn asielaanvraag vereisen en zijn vrees voor vervolging moeten staven.

Uw Raad heeft echter al de gelegenheid gehad zich uit te spreken over het belang om zeer voorzichtig

tewerk te gaan, en het voordeel van de twijfel te gunnen, wanneer er sprake is van grootschalige

vervolgingen :

(…)

In het onderhavige geval, algemene informatie over de ernstige onderdrukking van tegenstanders van het

Iraanse regime en het extreem vijandige sociale klimaat ten aanzien van activiteiten tegen de islamitische

religie (door christenen) moet ertoe brengen een zeer hoge mate van voorzichtigheid en de verzoeker het

voordeel van de twijfel te verlenen.

Uw Raad had ook al overwogen dat er rekening moest worden gehouden met de bijzonder moeilijke

politieke en etnische context die in het land heerst :

(…)

De leerstellingen van dit arrest houden met de grootst mogelijke voorzichtigheid rekening met de

algemene context (in dit geval de veiligheid en de etnische afkomst) van Guinee om de aanspraken op

internationale bescherming aan te houden, wat in casu had moeten gebeuren.

Evenzo heeft uw Raad in zijn arrest nr. 238.966 opgemerkt dat :

(…)

Het staat vast dat indien de Iraanse overheden op de hoogte zijn/worden van verzoeksters' overtuigingen

en activiteiten, zij vervolgd zal worden.

Hoewel sommige elementen van zijn verhaal als niet geloofwaardig zijn bevonden door verwerende partij,

blijft het een feit dat de hele situatie van verzoekster - en het bewijsmateriaal - moeten worden

geanalyseerd om haar behoefte aan bescherming te kunnen beoordelen :

(…)

Het CGVS wijst op secundaire elementen van verzoeksters asielaanvraag om daaruit af te leiden dat het

niet gelooft in de oprechte bekering van verzoekster. Dit is niet de juiste aanpak.

Het CGVS had zich eerst moeten informeren naar de bekering van verzoekster, naar haar kennis en

verwachtingen van de christelijke religie, naar haar godsdienstige overtuigingen, naar haar religieuze

dagelijkse praktijken en hoe de religie zich in haar dagelijks leven uitdrukt om uiteindelijk te kunnen

vaststellen of deze al dan niet overtuigd is door de bekering van verzoekster. Dit werd niet gedaan.

Vervolgens, in gevallen waarin twijfel bestaat over de realiteit van bepaalde feiten of over de oprechtheid

van verzoekster, neemt de uitdrukking van die twijfel niet weg dat men zich moet ondervragen over het

bestaan van een vrees voor vervolging, die ondanks die twijfel voldoende kan worden aangetoond aan

de hand van de elementen van de zaak die als vastgesteld worden beschouwd.

Zelfs als bepaalde "grijze zones" na dit beroep zouden blijven bestaan, vanwege de lange periode die is

verstreken sinds de vaststelling van bepaalde feiten, moet de vluchtelingenstatus worden toegekend in

het licht van de hieronder genoemde factoren of moet op zijn minst worden vastgesteld dat de analyse

die de verweerder heeft uitgevoerd, ontoereikend is.

Verzoekster heeft zich oprecht ingespannen om haar verzoek te onderbouwen met alle elementen

waarover zij beschikt, heeft consistente en aannemelijke verklaringen afgelegd.

Een zorgvuldige en voorzichtige analyse leidt ertoe te besluiten dat - niettegenstaande de motivering van

de bestreden beslissing - verzoekster erkend dient te worden als vluchteling”.

Verzoekster gaat vervolgens in concreto in op de motieven die ten grondslag liggen van de bestreden

beslissing. Omtrent haar bekering tot het protestantisme, doet zij daarbij vooreerst gelden:

“Verwerende partij maakt een verkeerde analyse van de verklaringen van verzoekster over de periode

voor haar bekering tot het protestantisme. Verwerende partij vindt dat opmerkelijk dat verzoekster niets

om de leemte dat zij voelde in haar hart heeft geprobeerd te invullen. Zij vindt ook merkwaardig dat zij

"beperkte" zich louter tot het vragen aan god om haar te helpen terwijl zij zichzelf als een "zoekende"

persoon heeft beschreven.

Verzoekende partij wenst dit element recht te zetten: verzoekster wist dat zij een leemte in haar hard had.

Ze geloofde niet in de religie van islam omdat ze niet haar plaats in dat religie vond. Ze ging niet akkoord

met de beginsels van islam. Maar ze wenste in een God geloven. Ze heeft aan verwerende partij uitgelegd

dat ze probeerde die leemte in te vullen maar dat ze wist niet wat ze moest doen. Ze heeft wel met haar

ex-schoonzus gesproken over de getuigen van Jehova maar kon de ideeën van deze manier van leven

ook niet accepteren:

(…)

In een land waar andere godsdiensten dan islam verboden zijn, is het volkomen plausibel dat ze niet zich

tot het christendom wendde. Het is alleen nadat haar broer Amin met haar over het christendom

gesproken heeft, dat ze deze religie heeft ontdekt en dat ze in "harmonie" en "kalmer" (minder
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gestresseerd) heeft zich gevoeld. Verzoekster heeft een help van God gewacht en zag in de aanpak van

haar broer Amin, een "teken" van God.

(…)

Verwerende partij vindt het ook vreemd dat verzoekster, voorafgaand aan haar introductie tot een

huiskerk, niet wist wat een kerk betekende. Deze analyse is op zijn zachtst gezegd verrassend. Hoe kon

verzoekster weten over wat een huiskerk is, als ze nooit over het christendom had gehoord? In Iran zijn

er geen huiskerk om te bidden. Bovendien was verzoekster volledig afhankelijk van wat ze van haar broer

hoorde. Als haar broer nooit over het bestaan van een kerk gesproken heeft, kon verzoekster het niet

uitvinden.

(…)

Verwerende partij vergeet dat verzoekster in een verschrikkelijke situatie was en in een soort "internstrijd"

tussen haar wil om het christendom te ontdekken met behulp van Amin, en het feit dat haar andere broer

Omid heel sterk mishandeld werd door de autoriteiten (ten gevolge van de religieuze activiteiten van

Amin). Er moet benadrukt worden dat de arrestaties van verzoekers broers wegens de bekering van Amin

door de verwerende partij evenwel niet betwist.

Verwerende partij heeft niet de juist aanpak aangenomen en heeft de geloofwaardigheid van verzoekster

niet op een zorgvuldige manier met alle relevante elementen geanalyseerd.”

Met betrekking tot het contact met Mahwash, geeft verzoekster verder aan:

“Verwerende partij verwijt ook verzoekster tegenstrijdige verklaringen over haar contact met Mahwash en

de huiskerk.

Verzoekende partij wenst benadrukken dat verwerende partij beperkt zich op het feit dat verzoekster heeft

verklaard dat zij vragen stellen over de huiskerk aan Darius (leider van de huiskerk) en ook aan Mahwash.

Ze verklaarde dat Mahwash haar enige contact was bij de leden van de huiskerk. Het was een van de

veiligheidsmaatregelen over de organisatie van de vieringen. Het is heel plausibel dat verzoekster aan

Darius vragen stelde, maar dat ze alleen aan Mahwash vragen stelde buiten de huiskerkviering om de

veiligheidsmaatregelen te respecteren.

Verwerende partij maakte snel conclusies over deze detail. De deelname van verzoekster tot activiteiten

bij de huiskerk mag niet in volledig als ongeloofwaardig te beweren.

Bovendien heeft verzoekster te veel details gegeven over de huiskerk, de organisatie, de leden, enz om

haar relaas volledig ongeloofwaardig te analyseren.

(…)

Verzoekster heeft heel veel details gegeven over wie haar bracht om naar de huiskerk te gaan, op welke

dagen, welke frequentie, de omgeving rond de huiskerk, wat er gebeurde gedurende de vieringen, enz.

Zij heeft spontaan uitleggingen gegeven die moesten in rekening houden door verwerende partij.

(…)

Alle deze elementen zouden moeten hebben door verwerende partij in rekening houden in de analysering

van haar vluchtrelaas, wat ze heeft niet gedaan. Zij getuigen echter wel degelijk van verzoeksters

deelname aan de bijeenkomsten van de huiskerk, en bewijzen dat zij in Iran religieuze activiteiten heeft

ontplooid, die tot haar latere bekering hebben geleid.”

Betreffende haar collega Mina, stelt verzoekster vervolgens:

“Verwerende partij twijfelt de problemen van verzoekster met Iraanse autoriteiten omdat "[verzoekster]

legde incoherente verklaringen af over de bekering van [haar] collega Mina, waardoor de autoriteiten

zouden weten van [haar] eigen bekering".

Verwerende partij benadrukt dat verzoekster op de Dienst van Vreemdelingenzaken stelde dat ze haar

collega overtuigd heeft om zich te bereken tot het christendom en dat ze tijdens haar tweede onderhoud

beweerde dat ze enkel de blijde boodschap aan Mina had verkondigd maar dat ze niet wist of ze effectief

een gelovige is geworden. Verwerende partij analyseert deze verklaringen als tegenstrijdig.

Verzoekster wenst dit te verduidelijken. Zich bekeren tot het christendom is het resultaat van een lange

"introspectieproces". Verzoekster heeft niet Mina bekeerd maar heeft wel in Mina een interesse gewekt

ten gevolge van hun gesprekken en de opmerking van Mina dat het gedrag van verzoekster veranderd

had. Men kan dus nogal spreken van een "evangelisatie" dan een bekering. Om Mina tot het christendom

te initiëren heeft verzoekster haar ook enkele Bijbelteksten gegeven. Op dit manier kon Mina het

christendom beter ontdekken en leren kennen. Of Mina uiteindelijk bekeerd is tot het christendom of niet,

weet verzoekster niet.

Verzoekster heeft uitgelegd dat ze sinds haarvertrek niet meer contact heeft gehad met haar. Ze wist dat

ze Mina had overtuigd tot het lezen van het Bijbel en tot het feit dat het christendom een goede manier

van leven was.

De verklaringen van verzoekster zijn niet tegenstrijdig.

Verwerende partij verweet verzoekster dat zij niet precies weet over wat er met Mina gebeurd is.
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Verzoekster wenst te benadrukken dat ze sinds het begin van haar problemen al in België was. Alle wat

zij heeft verklaard is het resultaat van wat haar moeder en haar man haar hebben verteld. Ze heeft

verschillende keer herhaald dat ze met niemand in contact apart haar moeder en haar man in Iran was

sinds het incident van 29.12.2018. De verklaringen over Mina rusten grootendeels op veronderstellingen.

Trouwens houdt verwerende partij niet rekening met het specifiek profiel van verzoekster als

staatsambtenaar, dat door haar betwist wordt. Verzoekster werkte in een publieke universiteit, ze heeft

dus een hoger risicoprofiel dat verwerende moest in rekening houden om haar vrees te analyseren. Nog

meer dan dat, maakte verzoekster deel uit van een familie met verschillende leden die voor de Staat

werkten (haar broer en haar man ook).

(…)”.

Voorts gaat verzoekster in op de inval in haar woning en de arrestatie van haar echtgenoot. In dit kader

doet zij gelden:

“Verzoekende partij wenst benadrukken dat ze volledig afhankelijk is van de verklaringen van haar moeder

en haar man over wat er gebeurd in Iran. Verzoekster was niet ter plaatste.

Hoe kon ze weten over welke autoriteiten naar haar zoeken als ze zich niet hebben voorgesteld en in

civiel waren aangekleed ? Verwerende partij is op de hoogte van de geheime methoden die de Iraanse

autoriteiten gebruiken tegen tegenstanders van het regime. Deze informaties overeenstemmen met de

verklaringen van verzoekster. Haar man was gevraagd om een beloftebrief te ondertekenen om de

Iraanse media niet te informeren over zijn arrestatie en behandeling.

(…)

Bovendien heeft verzoekster details gegeven over de arrestatie van haar man, details waarover

verwerende partij niet in rekening heeft gehouden.

(…)

Ten tweede, twijfelt verwerende partij ook de arrestatie en vasthouding van Mohamed op basis van de

verklaringen van Omid, de verzoeksters broer.

Zoals bovenstaande vermeld is het toegestaan om ernstige twijfels over de capaciteiten van Omid (zie

punt 2.1.).

Hoe dan ook heeft verzoekster nooit met Omid nauwe banden gehad en zij vernam van de arrestatie van

haar echtgenoot toen zij in het huis van Amin was. Omid was dus afwezig op dat moment en kon dus niks

weten (hij is pas in juni 2019 in Belgie aangekomen - anderhalf jaar later van de aankomst van

verzoekster). Er is geen enkele reden om de verklaringen van Omid in aanmerking te nemen bij het

onderzoek van verzoeksters geloofwaardigheid.

De conclusie waarbij de Iraanse autoriteiten niet bij de thuis van verzoekster zijn gegaan, is dus ook

betwist door de bovenstaande ontwikkelingen. Bovendien wenst verzoekende partij benadrukken dat het

gevonden van een memorystick met een kopie van de Bijbel gedurende het doorzocht van verzoeksters

thuis niet betwist wordt door verwerende partij. Haar motivering in dit opzicht is dus tegenstrijdig.”

Aangaande het bezoeken van haar ouders door agenten, betoogt verzoekster:

“Eerste moet er benadrukt worden dat verwerende partij alleen maar de tweede bezoek bij de moeder

van verzoekster twijfelt. Het eerste bezoek moet als vastgesteld worden beschouwd en is op zichzelf

genoeg om de vrees van verzoekster te gelden. Het bevestigt dat verzoekster door de autoriteiten gezocht

wordt.

(…)

Verzoekende partij wenst benadrukken in eerste plaats zoals voorheen dat verwerende partij kan zich niet

baseren op de verklaringen van Omid en op informaties op welk verzoekster geen vasthoud heeft.

Verzoekster heeft geen ideeen of wat Omid heeft verklaard. Verwerende partij verwijst naar het onderhoud

van Omid maar verzoekster heeft deze informaties niet en hoeft zichzelf niet te verantwoorden.

Bovendien over de chronologische verklaringen van verzoekster zijn de conclusies van verwerende partij

een beetje snel om de geloofwaardigheid van verzoekster volledig uitsluiten. Alles wat verzoekster heeft

doorgemaakt was uiterst traumatisch en verontrustend. Het gebeurde drie jaar geleden en verzoekster

heeft geprobeerd zo precies mogelijk te zijn. Verwerende partij is te veeleisend door van verzoekster te

verlangen dat zij zich de precieze datum herinnert, terwijl zij de maand en het jaar wel heeft kunnen

situeren.

Bij wijze van opmerking is de analyse van de verklaringen van verzoekster verkeerd omdat verzoekster

ook heeft verklaard dat de autoriteiten verschillende keren bij het huis van haar moeder langsgekomen

zijn:

(…)

Deze elementen zijn te zwak om het hele vluchtrelaas van verzoekster in diskrediet te brengen.”

Verzoekster gaat vervolgens in op haar religieuze activiteiten in België. Hieromtrent voert zij aan:
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“Er moet op gewezen worden dat de verwerende partij niet betwist dat verzoekster eerste naar de "open

kerk" in Lommel en daarna naar de Iraanse kerk van Turnhout regelmatig gaat en daar werd gedoopt.

Verzoekster heeft hierboven bewezen dat haar bekering in Iran geloofwaardig was en er moet bijgevolg

worden vastgesteld dat zijn activiteiten in Europa een normaal gevolg daarvan is. Verwerende partij

bevestigt zelfs ook dat verzoekende partij getuigt over een enige kennis van het christendom.

Uw Raad heeft het opportunistische karakter in een vergelijkbare zaak geanalyseerd :

(…)

Dezelfde redenering geldt in casu.

De Commissaris generaal verduidelijkt ook niet wat hij van de al dan niet religieus profiel van verzoekende

partij denkt : denkt de Commissaris generaal dat verzoekende partij ≪ moslim ≫ zou gebleven zijn en dat

zij doet alsof zij christen is ? Geen enkel motief van de bestreden beslissing wijst naar het feit dat

verzoekende partij eigenlijk moslim zou zijn.

Dat verzoekende partij zich bekeerde, dat zij zich als christene voorstelt en dat ze de christelijke

voorschriften volgt, en dat zij actief is op Facebook om zijn godsdienstige overtuigingen te uiten, valt hier

niet te betwisten.

Verzoekende partij wenst bovendien opnieuw te benadrukken dat haar bekering tot christendom eerlijk

en oprecht is.

De Commissaris generaal motiveert de beslissing essentieel op een zeer subjectieve analyse van het

relaas en de retroacten, die door Uw Raad niet gevolgd mag worden.

Verzoekende partij bekeerde zich, en is, of tenminste zal, door de Iraanse autoriteiten als een actieve

christenen worden beschouwd, die banden heeft opgebouwd met de Iraanse gemeenschap in België,

waaronder veel Iraanse vluchtelingen, en die ook als proseliet optreed o.a. met andere Iraniërs en op de

sociale media.

Verzoekende partij heeft trouwens ook bewijzen voorgelegd van christelijke boodschappen op Facebook,

en het staat niet betwist dat er eenvoudig een link kan gemaakt worden tussen haar Facebookprofielen

en haar identiteit terug te vinden.

Art. 48/3 Vw §5 is van belang daar het stelt dat

(…)

Hoewel sommige elementen van het asielrelaas van verzoekende partij als niet geloofwaardig zijn

bevonden door verwerende partij, moeten niettemin de risicos op vervolgingen worden onderzocht,

rekening houdend met kenmerken die haar door de actor van vervolging kunnen worden toegeschreven,

en met de algemene - in huidig geval zeer zorgwekkend - informatie :

(…)

Alsook geoordeeld in die zin :

(…)

Waar de Commissaris generaal motiveert dat de Iraanse autoriteiten opdezelfde conclusie zullen komen

als het CGVS, moet men opnieuw benadrukken dat de analyse van het CGVS hoogst subjectief is, en dat

zij niet wordt gevoerd met dezelfde bedoeling als de screening die door de Iraanse autoriteit wordt gevoerd

: voor hen is het een kwestie van bescherming van hun godsdienst en kultuur en met dit doel in hoofde

willen ze geen risico nemen door iemand vrij te laten die zich stelt als christene, asiel heeft aangevraagd

in België, de Iraanse autoriteiten bekritiseert, en klaarblijkelijk de voorschriften van de Iraanse autoriteiten

en islam kritiseert en zich ervan distancieert. Zo'n persoon vormt een dreiging in de ogen van de Iraanse

autoriteiten, die de situatie zeker anders zullen inschatten dan het CGVS. Dit zal hieronder verder worden

ontwikkeld.

Waar verwerende partij de door verzoekende partij in Iran ondervonden vervolgingen voor haar vertrek,

dient ook benadrukt te worden dat eerdere vervolgingsfeiten niet vereist worden om een persoon als

vluchteling te erkennen.”

Inzake haar Facebookprofiel, geeft verzoeksters vervolgens aan:

“De oprechtheid van verzoeker in haar bekering is hierboven echter aangevochten. Haar bekering moet

dus, net als haar verlangen om haar geloof te delen, in aanmerking worden genomen en de risico’s die zij

loopt bij het plaatsen van dit soort boodschappen en bij het overbrengen van een christelijke boodschap

die in strijd is met de beginselen van de Iraanse staat.

Daarnaast blijkt uit de bovengenoemde algemene informatie over sociale netwerken dat er kan niet

worden ontkend dat de Iraanse autoriteiten een zeer strikte controle uitoefenen op de netwerken, vooral

als het gaat om inhoud die in strijd is met de beginselen en waarden van de Iraanse staat (zoals de

verspreiding van christelijke boodschappen).

Het feit dat verzoekster een Facebook-profiel bezit is door verwerende partij niet betwist. Zij betwist ook

niet dat dit profiel publiek is en dat verzoekster christelijke berichten op haar profiel plaatst.

Wat betreft de identificatie van de verzoeksters profiel door de Iraanse autoriteiten moet er met

voorzichtigheid geanalyseerd worden. Het feit dat Iraanse autoriteiten verschillende keer naar
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verzoeksters huis en naar haar werk zijn gegaan om informatie te verkrijgen over haar verblijfplaats (toen

zij al ontvlucht uit Iran) is een ernstige indicator van het feit dat Iraanse autoriteiten van het hoogte zijn

over verzoeksters activiteiten en dat verzoekster gezocht op is.

Het verzoeksters religieus engagement in België is bevestigd en bekend (openbaar op facebook) ; hoe

oprecht zij uiteindelijk ook is heeft geen belang : zij zal hiervoor worden vervolgd.

In tweede plaats merkt verwerende partij op dat verzoekster religieuze boodschappen altijd zal kunnen

wissen alvorens naar Iran terug te keren.

Het is bevreemdend dat verwerende partij suggereerde aan verzoeker de inhoud van zijn Facebook-

pagina eenvoudig verwijderen. Deze analyse kan op zijn minst een aanwijzing zijn dat het bestaan van

verzoeksters profiel op internet brengt haar in gevaar in geval van terugkeer in Iran.

Bovendien, men kan niet verwachten dat verzoeker zijn overtuigingen geheimhoudt in Iran.

Verzoeksters religieuze overtuigingen zijn zo belangrijk voor haar dat zij niet gevraagd kan worden om er

afstand van te doen - en a fortiori om haar boodschappen op sociale netwerken te verwijderen.

Ze maken deel uit, en zijn het zichtbare resultaat, van een lang introspectieproces die haar leven in gevaar

heeft gebracht.

Van verzoekende partij kan men niet worden verlangd dat zij discreet is over haar mening om vervolging

te voorkomen. Toch wordt dit gesuggereerd door de verwerende partij, die van mening is dat "u geenszins

aannemelijk heeft gemaakt dat het voor u onoverkomelijke zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar

Iran uw religieus getinte bijdragen op uw Facebookaccount te verwijderen".

Het Verdrag van Geneve, waarnaar artikel 48/3 Vw verwijst en dat overeenkomstig dat verdrag moet

worden geïnterpreteerd, staat een dergelijk vereiste van "discretie" niet toe:

(…)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het verbod op een "beoordelingsverplichting" in

herinnering gebracht, met name in het kader van de interpretatie van 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 en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, een

uniforme status voor vluchtelingen of personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming

en de inhoud van die bescherming, die artikel 48/3 Vw beoogt om te zetten.

(…)

Uw Raad heeft al de gelegenheid gehad om de toepassing van een geheimhoudingsverplichting te

weerleggen:

(…)

In geval van terugkeer zal de verzoekende partij haar overtuigingen niet kunnen verbergen.

Dit is op dit moment een integraal onderdeel van haar identiteit en men kan niet verwachten dat ze discreet

zou blijven over dit onderwerp, om vervolgingen te vermijden.”

Verzoekster vestigt daarnaast de aandacht op haar beroepsverleden. Zij betoogt:

“Verwerende partij heeft geen rekening gehouden met verhoogde risico voor verzoekster omwille van haar

functie in de universiteit van het oliebedrijf. Verzoekster werkte bij de financiële dienst van de universiteit

en was dus in contact met proffesoren, assistenten, studenden,...

Deze functie omvat een zekere mate van zichtbaarheid, en daarvoor zijn de overheden extra voorzichtig

en drastisch wanneer er vermoeden zijn van bekering.

Dit element is ook belangrijk om het risico op vervolgingen op een passende manier te schatten, alsook

het feit dat verzoekster bijzonder geviseerd wordt door de Iraanse overheden.”

Verzoekster concludeert:

“Verzoekster is een vluchteling : zij heeft een gegronde vrees voor vervolgingen, door de Iraanse

autoriteiten, vanwege haar geloof, haar bekering, haar doop, haar religieuze activiteiten (zowel die zij in

Iran heeft uitgevoerd als die zij in België blijft uitvoeren), haar activiteiten met Iranese (bekeerde)

vluchtelingen, de problemen van haar bekeerde familie, haar activiteiten op de sociale netwerken in

verband met het christendom, en omwille van haar asielaanvraag in België.

Zij dient dus als vluchteling te worden erkend.”

2.2. Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande:

“Haar het statuut van vluchteling te erkennen en de vluchtelingenstatus toe te kennen;

In ondergeschikte orde, haar de subsidiaire bescherming toe te kennen;

In zeer ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen”.

2.3. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift:

“3. Rapport "Violations against Christians in Iran", January 2020;

4. UK Home Office report;
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5. Amnesty Report;

6. Special Reporter UNHCR;

7. Canadion Immigration Board report;

8. OSAR report, dd. 7.06.2018;

9. Artikel LeTemps;

10. "Algemeen ambtsbericht Iran - maart 2019";

11. COI Focus Iran, "Internetmonitoring en sociale media", November 2019;

12. Medische attesten van Omid;

13. Verblijfstitel van Amin;

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoekster brengt per aangetekend schrijven en door middel van een aanvullende nota van 23 april

2021 nieuwe elementen ter kennis van de Raad.

Het betreft vooreerst een aantal foto’s en de radiografie van de verwondingen van haar man ten gevolge

van diens mishandeling en vasthouding door de Iraanse autoriteiten. Volgens verzoekster tonen deze aan

dat haar man slachtoffer werd van fysiek geweld en naar het ziekenhuis werd gebracht, alsmede dat er

medische opvolging plaatsvindt.

Daarnaast gaat het om een aantal screenshots van verzoeksters Facebookprofiel. Hiermee wenst zij aan

te tonen dat zij in eigen naam berichten post. Dit bewijst volgens haar dat zij door de Iraanse autoriteiten

kan worden geïdentificeerd. Bovendien bewijst dit dat zij tot op heden publiekelijk berichten post om het

christendom te verspreiden, en dat zij zich in ieder geval in groot gevaar bevindt door dit te doen.

Per aangetekend schrijven van 29 september 2021 voegt verzoekster nog een attest toe van de Iraanse

kerk te Brussel van 19 september 2021 waarin wordt gesteld dat zij voor het eerst in februari 2021 deelnam

aan de viering via Zoom, dat zij dit sedertdien regelmatig doet en dat ook haar zoon met regelmaat

deelneemt aan de zondagsschool via Zoom.

3.2. Verweerder, die wel een nota met opmerkingen indiende, brengt in de loop van onderhavige

beroepsprocedure benevens de middels bronvermelding bij de voormelde nota met opmerkingen

gevoegde landeninformatie geen nieuwe elementen ter kennis van de Raad.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. In zoverre verzoekster in het verzoekschrift laat uitschijnen dat verweerder haar verzoek niet op een

eerlijke wijze zou hebben behandeld, dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekster nalaat om

deze – nochtans ernstige – aantijging te onderbouwen. Zij brengt geen concrete gegevens aan waaruit

blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou zijn geweest of dat haar verzoek om internationale bescherming

niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing kan evenmin

enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren

van het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve

beslissing ten aanzien van de verzoeker om internationale bescherming. Als dusdanig bieden zij de nodige

garanties inzake objectiviteit.

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

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

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

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

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending

aan van de materiële motiveringsplicht.

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

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

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

In tegenstelling met wat verzoekster tracht te laten uitschijnen in het verzoekschrift, behelst de

motiveringsplicht in hoofde van verweerder daarbij geenszins de verplichting om, zo zulks al mogelijk zou
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zijn, alle elementen die spelen in het voordeel, dan wel in het nadeel, van de verzoeker om internationale

bescherming in de bestreden beslissing op te nemen.

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

vastgesteld dat verzoekster de bestreden beslissing niet op dienstige wijze aanvecht of betwist waar

terecht wordt gesteld dat in haren hoofde geen bijzondere procedurele noden konden worden vastgesteld,

dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat haar rechten werden gerespecteerd en dat zij kon

voldoen aan haar verplichtingen.

4.4. Verzoekster kan verder geheel niet worden gevolgd in haar betoog dat de motiveringsplicht

geschonden zou zijn doordat er in de bestreden beslissing wordt verwezen naar de verklaringen van haar

broer en de bestreden motivering “grotendeels” gebaseerd zou zijn op de verklaringen van haar broer

Omid.

Vooreerst dient, in zoverre verzoekster in het kader van het voorgaande betoog tracht te laten uitschijnen

dat de verklaringen van haar broer omdat deze kwetsbaar en irrationeel zou zijn “waarschijnlijk niet

betrouwbaar en coherent” zijn, te worden opgemerkt dat reeds bij arrest nr. 262 361 van 18 oktober 2021

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, geveld ten aanzien van haar broer, werd vastgesteld dat

verzoeksters broer de beslissing die verweerder ten aanzien van deze broer nam aanvocht noch betwistte

waar terecht werd gesteld dat in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden konden worden

vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd en dat

hij kon voldoen aan zijn verplichtingen. Dat verzoekster heden wel tracht aan te tonen dat haar broer niet

bij machte was om betrouwbare en coherente verklaringen af te leggen in het kader van diens verzoek

om internationale bescherming, kan aldus bezwaarlijk ernstig worden genomen. Dit geldt nog des te meer

nu zulks uit de medische attesten van haar broer, zoals deze bij het verzoekschrift worden gevoegd,

hoegenaamd niet kan worden afgeleid. In deze attesten is er immers nergens enige sprake van

psychische problemen in hoofde van haar broer. Integendeel wordt in deze attesten expliciet aangegeven

dat er in zijner hoofde psychisch geen bijzonderheden werden vastgesteld.

Verweerder repliceert verder geheel terecht, en wordt door de Raad aldus integraal bijgetreden waar deze

bij wijze van antwoord op verzoeksters voormelde betoog doet gelden als volgt:

“Verzoeksters opmerking dat de bestreden beslissing grotendeels gebaseerd is op verklaringen van haar

broer Omid mist vooreerst feitelijke grondslag. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk

dat verzoekster haar vrees t.o.v. de Iraanse autoriteiten omwille van haar bekering tot het christendom

niet aannemelijk wist maken omwille van (i) enkele opmerkelijke vaststellingen aangaande haar

geloofsovertuiging in een god alvorens haar bekering, met name niets gedaan te hebben met de leegte

die zij voelde en niets te weten over een huiskerk, (ii) tegenstrijdige verklaringen aangaande haar

contactpersoon bij de huiskerk, (iii) incoherente verklaringen met betrekking tot de bekering van haar

collega Mina waardoor de autoriteiten zouden weten van haar eigen bekering (iv) vage verklaringen met

betrekking tot de arrestatie van haar echtgenoot en zijn vasthouding door de autoriteiten en in dit verband

dat verzoeksters broer Omid geen enkele melding maakte van deze vasthouding, (vi) vage en incoherente

verklaringen met betrekking tot het tweede bezoek van de autoriteiten bij verzoeksters moeder en ook

tegenstrijdige verklaringen met broer Omid inzake de verdere stappen van de autoriteiten (vii) het

vastgestelde opportunistische karakter van verzoeksters kerkbezoeken in België en (viii) informatie

toegevoegd aan het administratieve dossier waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht

hebben voor wat verzoekers in het buitenland zeggen of doen of op internet posten, met uitzondering van

risicoprofielen, quod non in casu.

Verder merkt verweerder op dat het CGVS teneinde zich een juist beeld te vormen over de situatie waarin

verzoekende partij zich bevindt, alle gegevens kan onderzoeken die hij nodig acht om zijn beslissing te

nemen. Dit onderzoek kan een vergelijking inhouden van de verklaringen van verzoekster met bekende

objectieve criteria die op het specifieke geval van toepassing zijn of met verklaringen van familieleden.

Het vergelijken van verklaringen afgelegd door familieleden die zich beroepen op dezelfde feiten is een

nuttige methode om de waarachtigheid van deze feiten na te gaan en van familieleden die hun land van

herkomst verlaten hebben op grond van dezelfde vluchtmotieven kan redelijkerwijze worden verwacht dat

zij eensluidende verklaringen afleggen over de kern van het relaas”.

Zoals verweerder met recht benadrukt, is de bestreden beslissing die werd genomen ten aanzien van

verzoekster niet “grotendeels” gebaseerd op de verklaringen van haar broer en wordt hierin in slechts

enkele motieven naar de verklaringen van haar broer verwezen. Verzoekster beroept zich, zoals blijkt uit

zowel de stukken opgenomen in het dossier, het niet-betwiste feitenrelaas in de bestreden beslissing als

hetgeen gesteld wordt in het voorliggende verzoekschrift, bovendien zelf en uitdrukkelijk op asielmotieven

die deels gelijklopen en overeenstemmen met de motieven zoals aangehaald door haar broer Omid.
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Bijgevolg vermocht verweerder weldegelijk om haar verklaringen op dit vlak af te toetsen aan deze van

haar broer, om hun beider verklaringen te vergelijken en om de heden bestreden beslissing (deels) te

baseren op de verklaringen van haar broer. Zoals verweerder met reden aangeeft in de nota met

opmerkingen, kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, teneinde zich een

juist beeld te vormen over de situatie waarin de verzoeker om internationale bescherming zich bevindt,

immers alle gegevens onderzoeken die hij nodig acht om zijn beslissing te nemen. Dit onderzoek kan

tevens een vergelijking inhouden van de verklaringen van de verzoeker om internationale bescherming

met bekende objectieve criteria die op het specifieke geval van toepassing zijn of met verklaringen van

familieleden. Het vergelijken van verklaringen afgelegd door familieleden die zich beroepen op bepaalde

feiten is een nuttige methode om de waarachtigheid van deze feiten na te gaan en van familieleden die

hun land van herkomst verlaten hebben kan redelijkerwijze worden verwacht dat zij eensluidende

verklaringen afleggen over de kern van hun gemeenschappelijke asielrelaas.

Verzoekster doet hieraan geen afbreuk met haar blote, algemene en niet nader uitgewerkte bewering dat

zijzelf en haar broer over elkaar “niet goed geïnformeerd” zouden zijn en dat haar broer “waarschijnlijk

niet goed op de hoogte” zou zijn van hetgeen zij meemaakte. Uit de stukken van het dossier blijkt immers

dat verzoekster en haar broer in België met elkaar in contact staan en een goede band met elkaar hebben.

Zo blijkt dat verzoekster haar broer introduceerde in de kerk alhier en gaan zij samen naar de bijbelstudie

(administratief dossier, map ‘landeninformatie’, notities van het persoonlijk onderhoud van verzoeksters

broer, p.17-18). Dient in dit kader voorts te worden opgemerkt dat, gezien verzoekster en haar broer hun

land en regio van herkomst zouden hebben verlaten omwille van dezelfde problemen en uit hoofde van

dezelfde vrees voor vervolging, gezien zij beide een verzoek om internationale bescherming hebben

ingediend en gezien zij zich daarbij beroepen op asielmotieven die deels overeenstemmen en gelijklopen,

redelijkerwijze van hen mocht worden verwacht dat zij, al was het maar met het oogmerk op hun verzoek

om internationale bescherming en om hun relaas daarbij op een gedegen wijze uiteen te kunnen zetten

en te kunnen stofferen met de nodige achtergrondinformatie, elkaar zouden hebben geïnformeerd en het

terdege zouden hebben gehad over hun gemeenschappelijke asielmotieven; zeker voor wat betreft de

kernelementen in dit relaas. Derhalve was het geenszins onredelijk om van hen te verwachten dat zij deze

asielmotieven en dit relaas op een spontane, doorleefde, coherente en eensluidende wijze uiteen zouden

kunnen zetten indien deze met de werkelijkheid overeenstemden en doet de bewering dat zij elkaar

hierover niet terdege zouden hebben geïnformeerd enkel afbreuk aan zowel de ernst, de

geloofwaardigheid als de oprechtheid van verzoeksters voorgehouden nood aan internationale

bescherming.

4.5. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters verzoek om internationale

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

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

artikel 48/4.

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

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

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

aangevoerde argumenten.

4.6. In zoverre verzoekster laat uitschijnen dat, dit louter omwille of ten gevolge van de bekering van haar

broers Amir en Amin, van wie er één in België verblijft en de andere in Duitsland, en de erkenning als

vluchteling van haar broer in Duitsland, zou moeten worden geoordeeld dat ook in haren hoofde een risico

op ernstige problemen of een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin

voorhanden is, dient in dit kader vooreerst te worden opgemerkt dat zulks hoegenaamd niet kan worden

aangenomen.

Dient in het licht van het voorgaande immers vooreerst te worden vastgesteld dat uit het geheel van de

voorliggende landeninformatie hoegenaamd niet kan worden afgeleid dat het loutere vertonen van

familiale banden met één of meerdere bekeerde christenen en een loutere aanwezigheid op het Iraanse

grondgebied op zich zouden (kunnen) volstaan om te besluiten tot het bestaan van een risico op ernstige

problemen of vervolging. Dat zulks hiertoe niet volstaat, blijkt overigens eveneens uit het gegeven dat

verzoekster nadat haar voormelde broers hun land van herkomst verlieten respectievelijk ongeveer twintig

en ongeveer drie jaren vooraleer zij zelf het land verliet, nog jarenlang in dit land bleef wonen. Tevens

blijkt dit duidelijk uit het gegeven dat ook heden nog tal van haar naaste familieleden, waaronder haar

beide ouders, in Iran vertoeven.

Dat er ten aanzien van verzoeksters broers zou zijn besloten dat het geloofwaardig is dat zij zijn bekeerd,

brengt ipso facto daarenboven geenszins met zich dat ook verzoeksters bekering, door hun toedoen,
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geloofwaardig zou zijn of zou moeten worden geacht. Het is aan verzoekster om aan de hand van haar

eigen ervaringen en verklaringen en in concreto aannemelijk te maken dat zij daadwerkelijk zou zijn

bekeerd tot het christendom en dat zij daardoor problemen zou riskeren te ondervinden bij een terugkeer

naar haar land van herkomst. Elk verzoek om internationale bescherming dient immers afzonderlijk en op

individuele wijze te worden onderzocht en beoordeeld, rekening houdend met de concrete situatie in het

land van herkomst alsook met de individuele elementen zoals aangebracht door de verzoeker om

internationale bescherming. Bovendien betreft het steeds de beoordeling van de situatie in het land van

herkomst zoals deze bestaat op het ogenblik van de beslissing inzake het verzoek om internationale

bescherming. De appreciatie van de feiten in het licht van de bestaande situatie in het land van herkomst

gebeurt in elk stadium van het verzoek om internationale bescherming. Feiten en elementen eigen aan

elk concreet verzoek om internationale bescherming zijn bepalend bij de beoordeling van het dossier.

Verzoekster stelt dat zij haar land van herkomst heeft verlaten en niet kan terugkeren naar dit land omdat

zij zich, dit in navolging van haar broers, zou hebben bekeerd tot het christendom.

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

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

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

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde

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

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

wanneer de verzoeker om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de bekering tot een

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

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

voor de verzoeker om internationale bescherming.

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

“Vooreerst dient gewezen te worden op enkele opmerkelijke vaststellingen aangaande uw

geloofsovertuigingen alvorens u zich bekeerde tot het protestantisme. Voor uw bekering tot het

protestantisme had u geen religie maar geloofde u wel in een god (NPO I p. 5). U omschreef zichzelf als

steeds zoekende naar iets, u miste iets in u zelf, iets dat te maken had met uw geest (NPO I p. 7).

Opmerkelijk is daarbij evenwel dat gevraagd te duiden hoe u zocht en hoe u die leemte probeerde te

vullen, u stelt eigenlijk niets gedaan te hebben. U beperkte zich louter tot het vragen aan god om u te

helpen, om u de weg te tonen (NPO I p. 7).”

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zij beperkt zich in dit kader immers

in wezen tot een loutere herhaling en bevestiging van haar eerdere gezegden. Hiermee doet zij op generlei

wijze afbreuk aan de voormelde, inzake deze gezegden gedane vaststellingen. De Raad treedt

verweerder bij en is van oordeel dat het niet plausibel is dat verzoekster enerzijds beweerde dat zij altijd

in een god geloofde en zoekende was naar een oplossing om de leemte in haar hart te vullen doch

anderzijds daartoe niets bleek te hebben ondernomen. Dat zij zich ertoe vergenoegde te verklaren dat zij

het in handen gaf van god en aan god vroeg om dit voor haar te doen en aangaf dat zij niet in staat was

om onderzoek te doen, boeken te lezen, ideeën te krijgen of opzoekingen te doen op het internet, kan

aldus hoegenaamd niet overtuigen.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“U schetste vervolgens dat uw exschoonzus als getuige van Jehova met u begon te praten. U kon zich

evenwel niet vinden in wat ze u vertelde (dat god Jezus is) en probeerde aldus het contact te verminderen.

U kon evenwel niet duiden waarom u niet kon accepteren wat uw ex-schoonzus u vertelde (NPO I p. 7).”

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

beperkt zich er namelijk toe eenvoudigweg en op algemene wijze te herhalen dat zij met haar ex-

schoonzus sprak over de getuigen van Jehova maar de ideeën en manier van leven van deze religie niet

kon accepteren. Hiermee doet zij aan de voormelde motieven geen afbreuk. Daarenboven blijkt uit

verzoeksters verklaringen, verklaringen die zij nota bene zelf citeert in het verzoekschrift, in dit kader dat

zij niet eens bij machte bleek om aan te geven wanneer haar ex-schoonzus haar dan wel over deze religie

zou hebben gesproken.

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Tot slot is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat een zoekende in god-gelovige zoals u,

voorafgaand aan uw introductie tot een huiskerk, niet wist wat een kerk betekende (NPO II p. 15).”

Verzoekster beweert in het verzoekschrift zelfs dat zij voor haar introductie tot een huiskerk nog nooit van

het christendom had gehoord. Dat verzoekster noch over het christendom, noch over het bestaan van
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kerken had gehoord voorafgaand aan haar introductie tot een huiskerk, is echter manifest

ongeloofwaardig. Gezien zij altijd in een god zou hebben geloofd, zoekende was naar een religie en over

verscheidene christelijke familieleden zou hebben beschikt, mist deze verklaring iedere ernst.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Verder dient er vastgesteld dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde over uw contact met Mahwash, uw

contactpersoon bij de huiskerk waar u deel van uitmaakte. Zo beweerde u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat u uw vragen altijd stelde aan de leider van de huiskerk, namelijk Dariush, dat u geen

contact had met de anderen en dat Mahwash u enkel kwam oppikken (NPO I p. 12). Tijdens uw tweede

persoonlijk onderhoud verklaarde u weliswaar opnieuw dat u buiten de kerk geen contact had, maar dat

u uw vragen altijd aan Mahwash stelde (NPIO II p. 16).”

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

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

de nuanceringen die verzoekster post factum en op gekunstelde wijze tracht aan te brengen. Dat zij de

ene maal aangaf dat zij haar vragen altijd aan Dariush, de leider van de huiskerk stelde en de andere

maal verklaarde dat zij haar vragen altijd aan Mahwash, haar contactpersoon bij de huiskerk, stelde, doet

weldegelijk en ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar verklaringen.

Verzoekster legde blijkens de verklaringen die zij nota bene zelf citeert in het voorliggende verzoekschrift

overigens nog andere gebrekkige verklaringen af omtrent haar beweerde bezoeken aan een huiskerk in

Iran.

Zo bleek zij zich vooreerst niet meer te kunnen herinneren wanneer zij zich precies aansloot bij deze

huiskerk. Gezien dit een dermate ingrijpende en bepalende gebeurtenis was, mocht zulks van haar

nochtans worden verwacht.

Bovendien bleek zij, ondanks dat zij door haar broer Amin in contact zou zijn gebracht met deze huiskerk,

niet te weten hoe Amin van het bestaan van deze kerk afwist. Ondanks dat deze haar niets zou hebben

uitgelegd, bleek zij hiernaar evenmin te hebben gevraagd. Nochtans mocht worden verwacht dat zij hierin

de nodige interesse zou hebben getoond en dat zij zich hierover zou hebben geïnformeerd bij haar broer.

Waar zij even verder vaagweg aangaf dat haar broer deze kerk voor haar zou hebben gevonden via

vrienden in Iran, kon zij daarenboven niet aangeven via welke vrienden dit was of met wie hij sprak.

Ook legde verzoekster incoherente verklaringen af omtrent haar eerste bezoek aan de huiskerk. Tijdens

haar eerste persoonlijk onderhoud gaf zij te kennen dat Mahwash, wanneer deze persoon haar kwam

ophalen, vroeg of zij mevrouw Sara was, en gaf zij aan dat zij hieruit afleidde en “toen begreep” dat deze

persoon Mahwash was. Tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud gaf zij echter aan dat deze persoon

nadat zij vroeg of zij mevrouw Sara was zichzelf expliciet voorstelde en zei dat ze Mahwash was.

Daarenboven is het niet aannemelijk dat er geen plan zou zijn afgesproken in het geval dat de autoriteiten

zouden binnenvallen tijdens een viering en in het geval dat één van de leden van verzoeksters huiskerk

problemen zou kennen met de autoriteiten (administratief dossier, notities van het eerste persoonlijk

onderhoud, p.13).

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Bevreemdend is verder dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde dat u een collega overtuigd

had om zich te bekeren tot het christendom (Vragenlijst CGVS, afgenomen op DVZ, vraag 3.8). Tijdens

uw eerste persoonlijk onderhoud beweerde u dat u enkel de blijde boodschap aan haar had verkondigd,

maar dat u niet wist of ze effectief een gelovige is geworden (NPO I p. 17).”

Verzoekster slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Haar voormelde verklaringen zijn duidelijk,

niet voor interpretatie vatbaar en met elkaar in strijd. Zij laten geen ruimte voor de nuanceringen die

verzoekster post factum tracht aan te brengen. Met haar eenvoudige herhaling en bevestiging van haar

uiteindelijke gezegden, doet verzoekster aan de vastgestelde tegenstrijdigheid tussen deze gezegden en

haar eerder afgelegde verklaringen voor het overige geen afbreuk. Het was geenszins onredelijk om van

verzoekster te verwachten dat zij eenduidig en op coherente wijze zou kunnen aangeven of haar collega

Mina door haar toedoen al dan niet overtuigd werd om zich te bekeren.

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

“Bovenstaande vaststellingen doen ernstige twijfels rijzen over uw bekering tot het christendom en uw

religieuze activiteiten in Iran. Hierdoor komt tevens de geloofwaardigheid van de door u beweerde

vervolgingsfeiten op de helling te staan. Dit blijkt verder uit de vage en tegenstrijdige verklaringen die u

aflegde over uw problemen in Iran.

Zo legde u incoherente verklaringen af over de bekering van uw collega Mina, waardoor de autoriteiten

zouden weten van uw eigen bekering. Zo wist u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud te vertellen dat

Mina betrapt werd door haar broer met een boek van Mattheus in de hand (NPO I p. 17). Tijdens uw
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tweede persoonlijk onderhoud wist u niet meer welk deel van de bijbel ze aan het lezen was op het

moment dat haar broer haar betrapte (NPO II p. 11). Hiermee geconfronteerd ontkent u dergelijke zaken

verklaard te hebben en dat u louter aangaf dat u haar Mattheus en de openbaring had gegeven (NPO II

p. 11). Voorts wist u bijzonder weinig te vertellen over wat er met Mina gebeurd is. U wist niet hoe de

autoriteiten van haar bekering op de hoogte zouden zijn gekomen, hoe de broer van Mina u verklapt zou

hebben, welke stappen de broer van Mina nog gezet heeft, noch of Mina nog problemen kende met de

autoriteiten (NPO II p. 10-11). U verklaarde uw nalaten om hier naar te informeren bij Mina door te stellen

dat u bang was om iemand te contacteren, dat u niemand problemen wou bezorgen (NPO II p. 10-11).

Dat u anderen niet in gevaar wou brengen kan bezwaarlijk als een afdoende reden worden beschouwd.

Gelet op het voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme communicatiemiddelen (GSM, internet,

fax....), had u immers de mogelijkheid om andere vrienden die volledig los staan van de door u

aangehaalde problematiek, te contacteren met het verzoek om de stand van zaken voor u na te gaan. Dat

u voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die deel

uitmaken van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in

overeenstemming is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van

Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de

subsidiaire bescherming. Overigens kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze

verwacht worden dat hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die

verband houden met de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel

haaks op een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade vanwege de autoriteiten van

uw land van herkomst. Eenzelfde redenering geldt voor de vaststelling dat u weinig informatie kon

verschaffen over het bezoek van de autoriteiten aan uw werkgever. U wist niet wie er langsging, wanneer

dit bezoek plaatsvond, met wie er op uw werk werd gesproken of wat de reactie van uw werkgever was

(NPO II p. 8). Verder dient er vastgesteld dat u geen enkele informatie kon verschaffen over wat er met

de andere leden van de huiskerk is gebeurd. U heeft hier niet meer zelf naar geïnformeerd. Gevraagd of

u via uw broer Amin, die veel contacten heeft in Iran en u in contact bracht met de huiskerk (NPO I p. 10),

geprobeerd heeft om te weten te komen wat er met de andere leden gebeurd is, antwoordde u negatief.

U verklaarde uw gedrag door louter te stellen dat iedereen zich om u bekommerde (NPO II p. 11).”

Verzoekster voert blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één concreet en dienstig argument aan

ter weerlegging van de voormelde motieven. Derhalve blijven deze motieven onverminderd gelden en

worden zij door de Raad overgenomen. Dat verzoekster dermate gebrekkige verklaringen aflegde en

kennelijk onwetend bleek over zowel het wedervaren en verdere lot van haar collega Mina, het bezoek

vanwege de autoriteiten aan haar werkgever als hetgeen er met de overige leden van haar huiskerk

gebeurde en klaarblijkelijk geen ernstige en aanhoudende pogingen ondernam teneinde zich over deze

cruciale elementen te informeren, laat niet toe nog enig geloof te hechten aan haar vermeende

asielmotieven en problemen. Redelijkerwijze kan van een verzoeker om internationale bescherming

immers worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te

informeren omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat

verzoekster duidelijk naliet zich omtrent het voorgaande te informeren, getuigt van een verregaand gebrek

aan interesse voor haar voorgehouden problemen en situatie en doet op fundamentele wijze afbreuk aan

de ernst en de geloofwaardigheid van haar ingeroepen vrees voor vervolging.

Omwille van diezelfde reden, doet het daarenboven nog ernstig verder afbreuk aan de geloofwaardigheid

van haar relaas dat verzoekster eveneens een verregaande onwetendheid tentoonspreidde over de

beweerde arrestatie, vasthouding en ondervraging van haar echtgenoot. In dit kader wordt in de bestreden

beslissing terecht gesteld:

“U schiet verder te kort in uw verklaringen over de arrestatie van uw man en zijn vasthouding toen de

autoriteiten u thuis kwamen zoeken. Zo wist u niet door wie hij werd gearresteerd en hoe vaak hij werd

ondervraagd (NPO II p. 6). U stelde dat u niets over zijn vasthouding wist, daar uw man u niets zei om u

geen stress te bezorgen. Zelf heeft u hem niets gevraagd (NPO II p. 6). Er dient echter opgemerkt dat u

wel degelijk verklaringen aflegde over de vragen die uw man kreeg voorgeschoteld tijdens zijn

vasthouding en dus wel degelijk informatie van uw man kreeg. Dat u geen verdere informatie heeft

gevraagd omdat u zich niet goed voelde en uw man u geen stress wou bezorgen, kan dan ook niet

volstaan als verklaring, daar deze informatie andermaal over de kern van uw probleem gaat.”

Tevens wordt in de bestreden beslissing in dit kader met reden aangegeven dat verzoekster niet kon

preciseren waar haar echtgenoot medisch zou zijn behandeld en opgevolgd. Evenmin bleek zij te weten

of er al dan niet een arrestatiebevel voor haar man en een huiszoekingsbevel waren (administratief

dossier, notities van het tweede persoonlijk onderhoud, p.6).

Verzoekster voert ter verklaring van het voorgaande geen dienstige argumenten aan. Door eenvoudigweg

aan te geven dat zij afhankelijk is van hetgeen haar moeder en haar echtgenoot haar vertellen over wat

er in Iran gebeurt, ontkracht zij deze motieven, te meer nu zij naar het voorgaande zelf niet eens bleek te
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hebben gevraagd en hiervoor geen dienstige uitleg verschafte, namelijk hoegenaamd niet. Dat

verzoekster andermaal een dermate verregaande onwetendheid tentoonspreidde omtrent een dusdanig

essentieel element in haar relaas en opnieuw klaarblijkelijk geen ernstige en aanhoudende pogingen

ondernam teneinde zich hierover terdege te informeren, valt omwille van de reeds hoger aangehaalde

redenen niet te rijmen met een oprechte, ernstige en geloofwaardige nood aan bescherming in haren

hoofde.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Het is bovendien opvallend vast te stellen dat uw broer Omid niet het minste gewag maakt van de

opsluiting van een week van uw man. Omid weet niet wat de autoriteiten bij uw woning hebben gedaan.

Hij wist dat uw man thuis was en dat hij op de avond dat de autoriteiten binnenvielen mishandeld werd.

Gevraagd of er verder nog wat is gebeurd bij die inval, stelt hij dat uw huis werd doorzocht. Hij weet niet

of er wat werd gevonden en hij weet niet of er na die inval nog iets met uw man is gebeurd (NPO Omid p.

16-17). Dat uw broer, die met u naar de bijbelstudie gaat in België en die zijn verzoek om internationale

bescherming deels op dezelfde motieven baseert, niet op de hoogte zou zijn van voorgaande elementen,

ondermijnt jullie geloofwaardigheid op fundamentele wijze. Er kan aldus geen enkel geloof gehecht

worden aan de inval van de autoriteiten bij u thuis op 8 dey 1397 (29 december 2018).”

Verzoekster voert, dit gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen inzake haar betoog dat er geen

rekening zou mogen worden gehouden met de verklaringen van haar broer, ter weerlegging van deze

motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Bijgevolg blijven deze motieven onverminderd

overeind.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht aangegeven als volgt:

“U slaagde er verder niet in coherente verklaringen af te leggen over het tweede bezoek van de

autoriteiten aan uw moeder. U plaatste dit bezoek ergens in januari 2019 voordat u een verzoek om

internationale bescherming indiende, maar kon hier niet preciezer in zijn. Daar dit bezoek van de

autoriteiten voor u de aanzet was om internationale bescherming aan te vragen, is het opmerkelijk dat u

niet wist hoe lang voor uw aanvraag dit bezoek plaatsvond (NPO II p. 9).”

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

het gegeven dat zij niet bij machte bleek om het tweede bezoek vanwege de autoriteiten te situeren in de

tijd en ten aanzien van haar verzoek om internationale bescherming, biedt zij immers niet de minste uitleg.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd:

“Verder blijken uw verklaringen over de verdere stappen van de autoriteiten tegenstrijdig te zijn met de

verklaringen van uw broer Omid. Waar Omid stelde dat de autoriteiten nog meerdere keren bij uw moeder

thuis langskwamen (NPO Omid p. 16), hield u het op dit ene bezoek in januari 2019 (NPO II p. 9).”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Omwille van de

reeds hoger aangehaalde redenen, vermocht verweerder weldegelijk rekening te houden met de

verklaringen van haar broer. Dat haar broer aangaf dat de autoriteiten na het eerste bezoek nog

meermaals bij haar ouders langskwamen terwijl verzoekster aangaf dat de autoriteiten na het eerste

bezoek slechts één keer opnieuw langskwamen, doet nog verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van

het aangevoerde asielrelaas.

Verzoekster voert, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, voorts niet één concreet en

dienstig argument aan ter weerlegging van de volgende, in de bestreden beslissing opgenomen motieven:

“U heeft verder niet meer geïnformeerd of de autoriteiten nog stappen hebben ondernomen tegen u (NPO

II p. 9). Dergelijke houding is niet in overeenstemming te brengen met een gegronde vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade. Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijze verwacht worden

dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met

de kern van zijn vluchtrelaas.”

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

niet aanvecht of betwist, onverminderd gelden.

In zoverre verzoekster het voorgaande in het verzoekschrift tracht te ontkrachten door eenvoudigweg en

op algemene en ongefundeerde wijze te poneren dat alles was zij zou hebben doorgemaakt “uiterst

traumatisch en verontrustend” was, kan nog worden opgemerkt dat verzoekster met dergelijke blote,

algemene, niet-gestaafde en niet nader uitgewerkte of onderbouwde bewering bezwaarlijk kan volstaan

om afbreuk te doen aan de voormelde vaststellingen. Dit geldt nog des te meer nu verzoekster blijkens

het niet-betwiste feitenrelaas en het feitenrelaas zoals weergegeven in het verzoekschrift nooit zelf en

direct het slachtoffer is geweest van (al dan niet ernstige) feiten en zich, wanneer de meeste

gebeurtenissen in Iran zich ontsponnen, reeds in België bevond. Verzoekster brengt geen medisch attest
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bij waaruit het bestaan van een trauma in haar hoofde kan worden afgeleid. Bijgevolg toont zij niet aan

getraumatiseerd te zijn; laat staan dat zij aantoont dat zij ingevolge hiervan aan geheugenproblemen zou

lijden of niet in staat was om tijdens haar procedure internationale bescherming volwaardige verklaringen

af te leggen. Voorts formuleerde verzoekster noch de advocaten die haar bijstonden enig bezwaar tegen

het plaatsvinden van de persoonlijke onderhouden bij het CGVS, blijkt uit het de notities van deze

persoonlijke onderhouden dat deze onderhouden op normale wijze zijn geschied en kunnen hieruit geen

problemen worden afgeleid. Verzoekster laat bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke

wijze het beweerde trauma haar verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont zij aan dat of op welke

wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.

Evenmin biedt verzoekster voor de veelheid aan voormelde vaststellingen enige dienstige uitleg door te

verwijzen naar het tijdsverloop sedert de gebeurtenissen. Het tijdsverloop sedert de feiten kan de gedane

vaststellingen immers hoegenaamd niet verklaren. Van een verzoeker om internationale bescherming, die

beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten

vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek om

internationale bescherming op correcte, coherente, duidelijke en precieze wijze kan weergeven, zeker die

feiten en gebeurtenissen die de essentie uitmaken van het relaas, die hij persoonlijk heeft meegemaakt

en die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek uit zijn land. Daar de aangehaalde gebeurtenissen

en bekering een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren

op haar verdere leven, kunnen zij geacht worden in verzoeksters geheugen te zijn gegrift en mocht van

verzoekster worden verwacht dat zij zich hierover terdege zou hebben geïnformeerd, zodat zij bij machte

zou moeten zijn deze op coherente en duidelijke wijze uiteen te zetten.

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

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

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

Derhalve wordt in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd:

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

beweerde bekering, de daaraan gekoppelde problemen en de noodzaak om om internationale

bescherming te verzoeken.”

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

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

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

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

aan uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht worden. Er kan

dan ook besloten worden dat u hier eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte

overtuiging naar de kerk gaat. Zelfs al wordt niet ontkend dat u enige (weliswaar niet foutloze) kennis over

het christendom heeft en zelfs al liet u zich dopen (NPO II p. 13-14), deze christelijke kennis kan via studie

verworven worden, zonder dat men daadwerkelijk een oprechte christen is, en een doopsel kan ook louter

formeel plaatsvinden, zonder dat er sprake is van een verinnerlijkte overtuiging. Dat u een doopcertificaat

en een attest van uw deelname aan de bijbelstudie neerlegde, doet geen afbreuk aan deze vaststellingen.

Hierbij kan worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat het voor u onoverkomelijk

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

(dat overigens niet onder uw eigen naam staat en waarvan u denkt dat de Iraanse autoriteiten niet op de

hoogte zijn (NPO I p. 4)) te verwijderen. Uit uw religieus geladen Facebookprofiel kan dan ook niet zonder

meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade afgeleid worden. In dit verband kan

nog toegevoegd worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht

aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht

hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet.

Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals hierboven reeds werd

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

Iraanse autoriteiten te komen.”

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

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

ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent haar beweerde bekering en de hieruit voortgesproten

problemen, verzoeksters religieuze activiteiten in België en op Facebook, waarbij zij deze laatste heden

bijkomend tracht te staven aan de hand van de screenshots van haar Facebookprofiel die zij neerlegt door

middel van een aanvullende nota, klaarblijkelijk niet zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde

religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter van verzoeksters relaas inzake

haar bekering en problemen, oordeelt de Raad dat verzoeksters religieuze activiteiten in Europa een
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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. Het attest van de

Iraanse kerk te Brussel bijgebracht bij aanvullend nota van 29 september 2021 toont enkel aan dat

verzoekster en haar zoon deelnemen via Zoom aan activiteiten van deze kerk, doch houdt geen

weerlegging in van de voormelde motieven die op basis van het ongeloofwaardig bevonden

bekeringsrelaas en de eraan verbonden problemen terecht doen besluiten tot het opportunistisch karakter

van de voortgezette beweerde bekering in Europa.

Uit het geheel van de voorliggende landeninformatie, zoals opgenomen in het administratief dossier, zoals

bij het verzoekschrift gevoegd en zoals door verweerder bij de nota met opmerkingen gevoegd en

vervolledigd, 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. In zoverre verzoekster in dit kader laat uitschijnen dat

haar rechten van verdediging zouden zijn geschonden omdat één van de in de door verweerder

gehanteerde landeninformatie geciteerde voetnoten door haar niet kon worden teruggevonden via de

aangehaalde URL, dient te worden opgemerkt dat dit niet kan worden gevolgd. Verzoekster toont in dit

kader immers vooreerst niet aan dat zij het betreffende rapport van DFAT niet op andere wijze kon

bekomen via de website waarvan zij een afdruk weergeeft. Evenmin toont zij aan dat dit rapport, gezien

zij beschikte over de titel en de datum, door haar niet kon worden teruggevonden via een eenvoudige

zoekopdracht op het internet. Voorts kan uit het loutere gegeven dat de weergegeven URL niet (meer)

werkt niet worden afgeleid dat de informatie die op basis hiervan is opgesteld foutief zou zijn en toont

verzoekster dit laatste op generlei wijze aan. Zij brengt immers geen informatie bij waaruit zou kunnen

worden afgeleid dat hetgeen er wordt aangegeven in de voorliggende landeninformatie foutief zou zijn.

Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat verweerder het betreffende rapport bij de nota met

opmerkingen voegt. Verzoekster formuleert hierover geen verdere opmerkingen. De Iraanse autoriteiten

schenken blijkens het geheel van de voormelde landeninformatie 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 verzoekster, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in

haren hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan immers geen geloof worden

gehecht aan de bewering dat zij zou zijn bekeerd tot het christendom, zij reikt niet één concreet en objectief

gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden hebben van haar

activiteiten in België en op Facebook en zij maakt, gelet op het aperte opportunistische karakter van deze

activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat zij daardoor in concreto in de negatieve aandacht van haar

autoriteiten zou staan. Verder weerlegt verzoekster de terechte vaststelling niet dat er in casu en gelet op

de vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar bekering en het klaarblijkelijk opportunistische karakter

van haar activiteiten in België en op Facebook, redelijkerwijze van haar mag worden verwacht zij

voorafgaand aan een terugkeer de betreffende berichten op Facebook verwijdert.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoekster bij een terugkeer naar haar land

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

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

aangenomen zou kunnen worden dat zij ingevolge hiervan zou riskeren te worden geviseerd of vervolgd.

Derhalve is verzoeksters verwijzing naar informatie over de situatie voor (bekeerde) christenen in Iran en

voor personen die er als dusdanig worden gepercipieerd voor het overige niet dienstig. Deze informatie is

van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoeksters persoon. Dergelijke algemene

informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoekster bij een terugkeer naar haar land van

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient zulks in concreto

aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

Waar verzoekster in het voorliggende verzoekschrift daarnaast meermaals de aandacht vestigt op haar

beroepsverleden, meer bepaald op het gegeven dat zij als ambtenaar werkte in een staatsbedrijf, kan

verder nog worden opgemerkt dat zij niet het minste begin van informatie bijbrengt waaruit kan worden

afgeleid en bijgevolg op generlei wijze aantoont dat of op welke wijze dit loutere beroepsverleden en een

terugkeer naar en aanwezigheid op het Iraanse grondgebied in haren hoofde zouden kunnen leiden tot

problemen of vervolging. Verzoekster haalde bovendien nooit eerder gedurende haar verzoek om

internationale bescherming aan dat haar beroepsverleden op zich zou kunnen leiden tot ernstige

problemen in haren hoofde. Daarenboven laat zij na om in dit kader ook maar enige verdere en concrete

duiding te verstrekken. Zij toont bijgevolg niet in concreto aan dat, waar, wanneer, met wie, om welke
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reden en in welke omstandigheden zij omwille van haar voormalige beroepsactiviteiten zou riskeren te

worden geviseerd of vervolgd. Dat of waarom zij ten gevolge van haar beroepsverleden bij een terugkeer

naar Iran zou riskeren te worden geviseerd of vervolgd kan dan ook niet worden ingezien. Dit alles klemt

nog des te meer nu ook verzoekster haar beroepsverleden kennelijk niet voldoende achtte om in haren

hoofde te besluiten tot het bestaan van een risico op ernstige problemen of vervolging. Zij vond het immers

nodig om het hoger ongeloofwaardige, fictieve asielrelaas inzake haar bekering en problemen op te

dissen.

Waar verzoekster voorts nog wijst op het antiwesterse sentiment in Iran en tracht te laten uitschijnen dat

zij louter omwille van haar verblijf en verzoek om internationale bescherming in Europa zou riskeren om

in Iran te worden geviseerd of vervolgd, dient te worden vastgesteld dat ook dit niet kan worden gevolgd.

Verzoekster zelf reikt immers geen informatie aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat een louter

verblijf en verzoek om internationale bescherming in het Westen zouden kunnen volstaan om in haren

hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke

zin. Uit het loutere gegeven dat er in Iran een antiwesters discours wordt gehanteerd, kan zulks namelijk

in het geheel niet worden afgeleid. Uit het geheel van de beschikbare en voorliggende landeninformatie

blijkt in dit kader, zoals reeds hoger werd opgemerkt, daarenboven 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 andermaal te worden opgemerkt dat

verzoekster, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in haren hoofde in het geheel

niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan geen geloof worden gehecht aan de bewering dat zij zou zijn

bekeerd tot het christendom, zij reikt niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen

worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden hebben van haar activiteiten in België en op Facebook,

zij maakt, gelet op het aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, niet aannemelijk dat zij

daardoor in concreto in de negatieve aandacht van haar autoriteiten zou (dreigen te komen) staan en zij

doet geen afbreuk aan de vaststelling dat van haar mag worden verwacht dat zij haar berichten op

Facebook voorafgaand aan haar terugkeer verwijdert. Ook anderszins toont verzoekster op generlei wijze

aan dat, waar, door wie, wanneer, om welke reden en in welke omstandigheden zij ten gevolge van haar

loutere verblijf en verzoek om internationale bescherming zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd in

haar land van herkomst.

De overige door verzoekster neergelegde documenten die zijn opgenomen in de map ‘documenten’ in het

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

terechte redenen, die door verzoekster overigens niet worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan

het voorgaande.

De medische attesten van verzoeksters broer, zoals bij het verzoekschrift gevoegd, kunnen evenmin

afbreuk doen aan het voorgaande. Een medisch attest vormt namelijk geen sluitend bewijs voor de

omstandigheden waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet

vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts

kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de

verwondingen werden opgelopen. Derhalve kunnen de neergelegde medische attesten van verzoeksters

broer niet volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen.

Wat betreft de afgedrukte foto’s, onder meer deze van radiografieën, die verzoekster bij haar aanvullende

nota voegt, dient te worden opgemerkt dat aan deze foto’s geen bewijswaarde kan worden gehecht. Zulke

afdrukken en foto’s kunnen namelijk eenvoudigweg worden geënsceneerd en gemanipuleerd. Zelfs indien

uit deze foto’s zou kunnen worden afgeleid dat verzoeksters echtgenoot in het verleden gekwetst zou zijn

geraakt aan de schouder, quod non, dan nog dient bovendien te worden opgemerkt dat deze foto’s slechts

een momentopname bevatten en dat zij hoegenaamd geen aanwijzingen bevatten en bijgevolg geenszins

uitsluitsel kunnen bieden over het ogenblik en de plaats waarop en de omstandigheden waarin haar

echtgenoot dit letsel zou hebben opgelopen. Aldus kunnen zij hoe dan ook niet volstaan om de

teloorgegane geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen te herstellen.
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Verzoekster, die haar vermeende bekering, problemen en vrees voor vervolging gelet op het voorgaande

in het geheel niet aannemelijk maakt, kan met haar verwijzing naar een aantal arresten die de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in het verleden velde verder in het geheel geen afbreuk doen aan het

voorgaande. Aan deze arresten kan, nog daargelaten dat een aantal van deze arresten handelt over de

situatie in Marokko, Guinee en de DRC, namelijk geenszins precedentswaarde worden gehecht. De

precedentenwerking wordt immers niet aanvaard in het Belgische recht en elk verzoek om internationale

bescherming wordt, zoals reeds hoger werd aangegeven, afzonderlijk en op individuele wijze onderzocht

en beoordeeld, rekening houdend met de concrete situatie in het land van herkomst alsook met de

individuele elementen zoals aangebracht door de verzoeker om internationale bescherming. Bovendien

betreft het steeds de beoordeling van de situatie in het land van herkomst zoals deze bestaat op het

ogenblik van de beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming. De appreciatie van de

feiten in het licht van de bestaande situatie in het land van herkomst gebeurt in elk stadium van het verzoek

om internationale bescherming. Feiten en elementen eigen aan elk concreet verzoek om internationale

bescherming zijn bepalend bij de beoordeling van het dossier.

Gelet op het voorgaande, is ook verzoeksters verwijzing naar een aantal Europese arresten te dezen niet

dienstig. Verzoekster toont in acht genomen hetgeen voorafgaat immers geheel niet aan dat zij zich in

een vergelijkbare situatie zou bevinden als de betrokkenen personen.

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

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

in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst

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

4.8. Gelet op het voorgaande toont verzoekster niet aan dat zij vroeger reeds vervolgd is geweest of

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

toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

4.9. Verzoekster toont voor het overige niet aan hoe het zorgvuldigheidsbeginsel in casu en door de

bestreden beslissing zou zijn geschonden. Derhalve wordt de schending van dit beginsel evenmin op

dienstige wijze aangevoerd.

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

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien oktober tweeduizend eenentwintig

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.
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De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


