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nr. 262 364 van 18 oktober 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. GREENLAND

Europalaan 50

3600 GENK

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 1 maart 2021 heeft

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

26 januari 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 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 advocaat F. JACOBS, die loco advocaat R. GREENLAND verschijnt voor

de verzoekende partij, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Koerd, afkomstig uit Alvand (provincie Qazvin), en bezit u de Iraanse

nationaliteit. In de tweede maand van 1387 (komt overeen met april/mei 2008 in de Gregoriaanse

kalender) trouwde u met met M.N. (…), een zeer gelovige vrouw. Sinds 30/01/1389 (19 april 2010) zijn

jullie gescheiden. Omdat uw vrouw een tijdelijk huwelijk met een andere man was aangegaan, hetgeen

paste binnen haar geloof, verloor u uw geloof in de islam.

U werkte als bewaker in een bedrijf. Via uw collega Mohammed S.P. (…) kwam u in aanraking met het

christendom. Bij het eerste gesprek dat u met hem over het christendom had, zei hij dat God iedereen

geschapen had en sprak hij over een boom die je niet mocht aanraken. U luisterde en reageerde niet.

Mohammed sprak met u en nodigde u thuis uit of voor een wandeling in de bergen. Hij sprak over de God
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in de islam en over het christendom. Soms lachte u hem uit omdat u al eerder een godsdienst de rug had

toegekeerd en omdat u er niet in geloofde. Hoewel u de verhalen van Mohammed initieel lachwekkend

vond, luisterde u, vond u het interessant en werd uw hart uiteindelijk geraakt door zijn verhalen.

Op 26 azar 1396 (17 december 2017), twee of drie maanden nadat Mohammad met u begon te praten

over het christendom, ging u voor het eerst naar een huiskerk. Pas toen u binnen ging besefte u dat u een

bijeenkomst van een huiskerk zou bijwonen. Mohammed had u hier niet op voorhand over ingelicht. In

totaal ging u tien tot twaalf keer naar deze kerk. Of u kon gaan hing immers ook af van het feit of u al dan

niet moest werken op de dagen waarop de bijeenkomsten van de huiskerk doorgingen. Sinds 27/12/1396

(18 maart 2018) beschouwt u zichzelf als protestant.

Op 29 ordibehest 1397 (19 mei 2018) belde Mohammad u op toen u aan het werk was. Hij zei dat de kerk

ontdekt was, dat de leden opgepakt waren en dat u zich moest verstoppen. U zette uw gsm uit, verliet uw

werk en ging naar het huis van een vriend in Karaj. De dag nadien contacteerde u via de WhatsApp van

uw vriend uw broer. Hij vroeg u waar u was en zei dat er op 30/02/1397 (20 mei 2018) personen bij u thuis

langsgekomen waren en uw laptop, een christelijk boek en wat andere kleine spullen mee hadden

genomen. Op dat moment drong het besef tot u door dat u in Iran niet meer veilig was en dat u het land

diende te verlaten. Uw vriend sprak met zijn neef en er werd een smokkelaar voor u gevonden. De neef

van uw vriend ging naar uw broer en haalde uw paspoort. U gaf het aan de smokkelaar. Deze keek na of

u op de zwarte lijst stond, maar dat bleek niet het geval te zijn. Zo kon u Iran op 4/03/1397 (25 mei 2018)

op een legale manier met uw eigen paspoort verlaten. U reisde naar Turkije, vervolgens naar Servië en

uiteindelijk naar Griekenland, waar u verbleef sinds 13/04/1397 (4 juli 2018) en waar u een verzoek om

internationale bescherming indiende. Op 28 december 2018 had u er een interview in het kader van uw

verzoek. U vertelde er dat u christen was, maar er werden andere zaken genoteerd. Men raadde u aan

om met een advocaat te spreken, maar uiteindelijk deed u dat niet. Op 23 september 2019 kreeg u een

negatieve beslissing in het kader van uw verzoek. U ging in beroep tegen deze beslissing.

In Griekenland ging u naar verschillende kerken. Zo ging u naar de kerk van Manoocher, de kerk van het

vaderlijk huis en de kerk van broeder George. Wekelijks woonde u vieringen bij. U nam soms deel aan

vergaderingen of hielp in de keuken. Verder predikte u tegen andere kerkgangers en ook tegen

ongelovigen. Hoewel u zich wilde laten dopen in Griekenland is het niet gelukt. U zat immers enige tijd in

een gesloten centrum en nadien kreeg u te horen dat u een tijdje moest wachten tot men u beter kende.

Bovendien brak u uw been bij een incident waarbij u in elkaar geslagen werd door Afghanen toen u aan

het prediken was waardoor u een poos niet naar de kerk kon gaan. Bij deze gebeurtenis raakte u ook uw

paspoort kwijt. Gezien u in het kader van het beroep in het kader van uw verzoek om internationale

bescherming pas een uitnodiging kreeg voor een jaar nadien, verliet u Griekenland op 5 oktober 2019 en

reisde u naar België.

U verblijft in België sinds 7 oktober 2019 en diende hier een verzoek om internationale bescherming in op

11 oktober 2019. Bij terugkeer naar Iran vreest u dat u de doodstraf zou krijgen omwille van uw bekering

naar het protestantisme.

Sinds november 2019 gaat u een of twee keer per maand op zondag naar de kerk. Eerst ging u naar de

Iraanse kerk in Brussel, later vond u een kerk in de omgeving van Lommel. Voorts volgde u Bijbelstudie.

Ook in België predikte u en uw vriend Jalal komt sinds de winter mee naar de kerk in Lommel. Hoewel u

nog meer activiteiten in de kerk zou willen doen is dat niet mogelijk door uw ziekte. U heeft immers

diabetes, waarvoor u insuline moet spuiten, problemen met uw darmen en u lijdt aan astma. In België

stapte u op 9 maart 2020 op uitnodiging van enkele Koerden mee in een betoging die georganiseerd werd

naar aanleiding van wereldvrouwendag. Normaal gezien zou u in april 2020 gedoopt worden, maar door

het coronavirus kon het niet doorgaan. U bent actief op facebook en op instagram. U gebruikt uw accounts

om te prediken. U onderhoudt momenteel nog steeds contact met uw ouders en uw broers.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten neer om uw

identiteit, nationaliteit en burgerlijke staat aan te tonen: uw shenasnameh (kopie), uw Iraans rijbewijs

(origineel), een document dat betrekking heeft op uw scheiding (kopie) en een bewijs van uw legerdienst.

Met betrekking tot uw bekering tot het christendom legt u tijdens uw persoonlijk onderhoud een attest van

de Iraanse kerk van Brussel d.d. 18 juni 2020 neer waarin staat dat u in november 2019 voor het eerst

naar de kerk kwam en dat u enkele keren aanwezig was bij de mis en de Bijbelstudie vóór de sluiting

omwille van covid-19 (kopie). Op 14 juli 2020 bezorgde u het CGVS een uittreksel van een conversatie

via facebook Messenger waaruit blijkt dat u aan Debby van de kerk in Lommel vroeg om documenten

door te sturen waaruit blijkt dat u er naar de kerk ging en zich zou laten dopen, maar dat ze uw vraag

afwees. Ze geeft aan dat ze richtlijnen hanteren waarbij iemand langer dan een half jaar naar de kerk

dient te komen, reeds gedoopt moet zijn of binnen een maand gedoopt zou moeten worden om een attest

af te leveren. Voorts legt u een stapel medische documenten waarvan u aangeeft dat deze gaan over uw

diabetes en uw darmklachten. Uit deze documenten blijkt dat u naast diabetes ook lijdt aan een chronische

hoest en dat u problemen heeft met uw longen, waaronder astmaklachten. Na het persoonlijk onderhoud
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maakt u een foto over van een been met bloed ter hoogte van de knie. Op 16 juli 2020 plaatste u twee

berichten op uw instagramprofiel waaruit blijkt dat u gedoopt bent.

B. Motivering

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

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

noden kunnen worden aangenomen. Uit uw verklaringen en de documenten die u voorlegt blijkt immers

dat u suikerziekte en longproblemen heeft (Verklaring DVZ d.d. 18 november 2019, punt 33). Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd aan u gecommuniceerd dat u om

een pauze mocht vragen als u er een nodig had en dat u op eender welk moment iets mocht eten of

drinken (CGVS, p. 1). U kon insuline spuiten tijdens het persoonlijk onderhoud en werd geassisteerd bij

het kopen van frisdrank (CGVS, p. 15, 16).Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure

gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Uit uw verklaringen blijkt dat uw vluchtrelaas en uw asielmotieven gestoeld zijn op uw bekering tot het

protestantisme. Er dient evenwel vastgesteld te worden dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw

beweerde bekering.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over het verloop van uw ontluikende interesse

in het christendom weinig overtuigend zijn. U geeft aan dat u geboren werd als (sjiitische) moslim, dat u

vervolgens vier of vijf jaar niet in een God geloofde en uiteindelijk protestant werd (CGVS, p. 5, 6). Van

iemand die eerder een godsdienst de rug toekeerde, waarna hij niet meer in een God geloofde kan

verwacht worden dat het zich opnieuw tot een andere godsdienst wenden een ingrijpende en

fundamentele keuze is, waarbij een aanzienlijke reflectie gebeurde en waarbij deze persoon een

verregaande toelichting kan geven over zijn beweegredenen. Het CGVS stelde evenwel vast dat uw

verklaringen over uw gedachtenproces betreffende uw bekering tot het christendom weinig overtuigend

zijn. U geeft aan dat u Mohammed in eerste instantie soms uitlachte toen hij u aansprak over het

christendom omdat u er niet in geloofde (CGVS, p. 18). Verschillende malen uitgenodigd om aan te geven

wat voor u de omwenteling teweegbracht tussen het feit dat u lachte met wat Mohammed zei en dat u

besloot protestant te worden, blijven uw antwoorden erg op de vlakte (CGVS, p. 23). Zo zegt u dat u

luisterde naar wat hij zei, soms boos werd, soms lachte maar er wel over nadacht. U geeft aan dat u het

interessant vond en dat zijn verhalen uw hart een beetje raakten. Uitgenodigd om nader toe te lichten wat

u dan raakte, spreekt u over een gevoel, een energie. U voelde zich vrolijker, rustiger en was niet meer

kwaad op het verleden. U vond de echte God. Dergelijke vage antwoorden kunnen allerminst overtuigen.

Bovendien is het bijzonder merkwaardig dat u geen enkel element uit het christendom kan benoemen

waar u het niet eens mee bent of waar u bedenkingen bij heeft (CGVS, p. 24). Voor een persoon die

eerder zijn godsdienst de rug toekeerde en aldus aantoont kritisch ingesteld te zijn is dit opmerkelijk. Deze

vaststellingen doen op ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw beweerde kennismaking

met en bekering tot het christendom in Iran.

Bovendien heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u in Iran naar een huiskerk ging. Zo is het door u

geschetste verloop van uw intrede in de huiskerk hoogst eigenaardig. Zo geeft u aan dat u niet op de

hoogte was van het feit dat u een bijeenkomst van een huiskerk zou bijwonen toen u er voor het eerst

heen ging (CGVS, p. 19). Deze handelswijze is slechts moeilijk in overeenstemming te brengen met de

veiligheidsmaatregelen die verwacht kunnen worden. U gaf bovendien zelf aan dat met de huiskerk

bijeenkomen gevaarlijk was en dat jullie maatregelen namen om te vermijden dat de Iraanse autoriteiten

op de hoogte zouden komen van jullie religieuze activiteiten. Zo zetten jullie bijvoorbeeld jullie gsm’s uit

en gebruikten jullie codetaal (CGVS, p. 23). In deze risicovolle context is het allerminst aannemelijk dat

het toetreden van een nieuw lid in de kerkgemeenschap op de door u geschetste manier zou verlopen.

Voorts snijdt het geen hout dat u stelt dat er op WhatsApp codetaal gebruikt werd als veiligheidsmaatregel

- zo werd gezegd dat Reza een trouwfeest van zijn broer had, waaruit bleek dat een bijeenkomst

geannuleerd werd -, maar dat er op het moment dat de huiskerk ontdekt werd gewoon rechtstreeks,

zonder codetaal, openlijk gecommuniceerd werd via de telefoon (CGVS, p. 25). Indien u daadwerkelijk lid

was van een huiskerk die codetaal hanteerde als veiligheidsmaatregel kan verwacht worden dat dit op

een cruciaal moment als de ontdekking van de huiskerk eens te meer het geval zou zijn. Tot slot doet ook

de vaststelling dat u zich niet meer herinnert wat er besproken werd bij de laatste bijeenkomst van de

viering in de huiskerk die u bijwoonde afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw huiskerkgang (CGVS, p.

23). Deze vaststellingen doen afbreuk aan uw verklaringen daadwerkelijk een huiskerk gefrequenteerd te

hebben.

Voorts is het bevreemdend dat u slechts weinig informatie kan aanreiken over enkele spilfiguren van de

huiskerk. Zo weet u nauwelijks iets over broeder Reza, die nochtans de bijeenkomsten van uw huiskerk

leidde (CGVS, p. 19). U stelt dat hij de eigenaar van de kerk was en dat hij de leiding nam bij de

bijeenkomst, maar verder stokt uw kennis. Uitgenodigd om te vertellen wat u over hem weet, stelt u dat u
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niets gevraagd heeft en dat er een sfeer heerste waarin er niet ondervraagd werd (CGVS, p. 19). Dit doet

geen afbreuk aan de vaststelling dat het frappant is dat u geen bijkomende informatie over hem kan geven.

U weet niet hoe lang Reza zelf al protestant was, noch hoe hij in aanraking kwam met het protestantisme,

noch hoe hij het protestantisme bestudeerd heeft (CGVS, p. 20). Hoewel u met uw vriend Mohammed

openlijk over het christendom sprak en hij degene was die u meenam naar de huiskerk, zijn uw

verklaringen over hoe hij zelf in aanraking kwam met het christendom zeer pover. U zegt slechts dat hij in

aanraking kwam met het protestantisme via Kiomarz, maar er uitgebreider over vertellen of zeggen hoe

dat precies gebeurde kan u niet (CGVS, p. 20). Dat het u aan deze kennis ontbreekt, is niet ernstig en zet

uw verklaringen over uw bekering en uw huiskerkgang in Iran nogmaals danig op de helling.

Gelet op voorgaande kan er geen geloof meer gehecht worden aan uw kennismaking met het christendom

en uw beweerde huiskerkgang in de maanden voor uw vertrek uit Iran. Bijgevolg kan er evenmin nog

geloof gehecht worden aan problemen die veroorzaakt werden door uw voorgehouden bekering.

Deze conclusie kan bovendien kracht bijgezet worden door onderstaande elementen. Zo kan er vooreerst

gewezen worden op een zeer merkwaardige vaststelling aangaande het moment waarop u in Iran

Pinksteren vierde (CGVS, p. 22). U meent dat u Pinksteren in Iran vierde in aanwezigheid van alle

personen van de huiskerk (CGVS, p. 21, 22). In eerste instantie zegt u niet te weten hoe lang voor uw

vertrek u Pinksteren vierde (CGVS, p. 22). Gepolst of het enkele dagen, enkele weken of enkele maanden

voor uw vertrek was, zegt u uiteindelijk dat het enkele maanden voor uw vertrek was. Pinksteren werd in

2018 evenwel gevierd op 20 mei 2018, hetgeen overeenkomt met 30/02/1397 in de Iraanse kalender.

Nochtans blijkt uit uw verklaringen dat u de ontdekking van de huiskerk, waarbij verschillende leden ervan

opgepakt werden, situeert op 29/02/1397 (19 mei 2018) , i.e. één dag voordat u samen met alle andere

leden Pinksteren gevierd zou hebben. Deze vaststelling is niet ernstig. Dat u er niet in slaagt om

Pinksteren correct te situeren ten opzichte van het moment van uw vlucht uit Iran en het feit dat uw

bewering Pinksteren gevierd te hebben samen met de andere leden van de huiskerk volledig haaks staat

op uw asielrelaas ondergraaft de geloofwaardigheid van uw bekering én uw beweerde problemen

nogmaals op zeer ernstige wijze.

Voorts wordt de geloofwaardigheid van uw relaas ontsierd door de vaststelling dat u bij de uiteenzetting

van uw asielmotieven op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (Vragenlijst CGVS, ingevuld op de DVZ

d.d. 12 februari 2020, vraag 3.5) niet gezegd heeft dat er agenten bij u thuis langskwamen die u wilden

oppakken en uw laptop en een christelijk boek meenamen (CGVS, p. 16, 17). Hiermee geconfronteerd,

zegt u dat u beantwoord heeft wat men u vroeg en dat ze het waarschijnlijk niet gevraagd hebben daar

(CGVS, p. 28). Deze uitleg biedt geen afdoende verklaring voor het feit dat u dit belangrijk element in uw

relaas niet vermeld heeft. Er werd u op de DVZ immers gevraagd om een kort overzicht te geven van alle

feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw land van herkomst. Bovendien gaf u bij aanvang van uw

persoonlijk onderhoud aan dat u, buiten een opmerking over uw vertrekdatum, geen opmerkingen had

over uw interview op de DVZ (CGVS, p. 2). Dat u over de huiszoeking in uw woning met geen woord repte

tijdens uw interview op de DVZ is temeer bevreemdend daar u later aangeeft dat deze gebeurtenis u deed

besluiten om te vluchten naar het buitenland: u stelt immers dat u door dit incident doorhad dat u het niet

meer veilig was in Iran en dat u uw land moest verlaten (CGVS, p. 16). Betreffende dit incident kan er

voorts nog opgemerkt worden dat u niet nader kan benoemen wie de agenten precies waren die voor uw

deur stonden. U geeft slechts aan dat uw broer over agenten sprak en dat u niet verder doorgevraagd

heeft (CGVS, p. 17). Ook deze vaststelling doet de wenkbrauwen fronsen.

Daarnaast werpt ook het feit dat u slechts povere informatie kan verschaffen over hoe het de overige

leden van de huiskerk verging een smet op de geloofwaardigheid van uw relaas. U stelt niet te weten wat

er nog gebeurde met de andere leden van de huiskerk (CGVS, p. 26). Gepolst wat u ondernam om te

weten te komen over wat er met hen gebeurde, zegt u slechts dat u meermaals contact opnam met

Mohammed maar dat zijn gsm steeds uit stond (CGVS, p. 26). Indien waargebeurd is het opmerkelijk dat

u niet meer stappen ondernam om informatie te bekomen over het lot van uw medegelovigen. Eens te

meer gezien uit uw verklaringen blijkt dat u nog steeds contact heeft met uw familie in Iran (CGVS, p. 4).

Ook het feit dat Mohammed uw collega was, biedt u des te meer mogelijkheden om eventueel via andere

collega’s te weten te komen hoe hij het momenteel stelt. Dat u nauwelijks inspanningen deed om te weten

te komen hoe uw geloofsgenoten het momenteel stellen, schaadt opnieuw de geloofwaardigheid van uw

relaas.

Ook het feit dat u het risico nam om Iran op legale wijze met uw eigen paspoort te verlaten (CGVS, p. 8,

9) wijst erop dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw beweringen dat u in het vizier van de Iraanse

autoriteiten gelopen was. Gepolst hoe u legaal heeft kunnen reizen in het licht van uw relaas, meent u dat

uw smokkelaar op een lijst gekeken heeft en zag dat u niet behoort tot degenen die het land niet mogen

verlaten (CGVS, p. 9, 28). U wist evenwel niet of uw smokkelaar toegang had tot deze lijst (CGVS, p. 9),

waardoor u geen enkele garantie had dat u daadwerkelijk al dan niet op deze lijst stond. Dat u de

smokkelaar nog niet volledig betaald had (CGVS, p. 9), doet geen afbreuk aan uw onvoorzichtige houding.

Indien de Iraanse autoriteiten daadwerkelijk de andere leden van uw kerk opgepakt hadden en ook naar
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u thuis gekomen waren om u op te pakken, is het weinig geloofwaardig dat u het risico nam om met uw

eigen paspoort de grens over te steken.

De geloofwaardigheid van uw kennismaking met en uw bekering tot het christendom in Iran wordt

bovendien overschaduwd door de vaststelling dat u dubieuze verklaringen aflegt over uw verzoek om

internationale bescherming in Griekenland. U geeft aan dat u in Griekenland op 28 december 2018 een

persoonlijk onderhoud had in het kader van uw verzoek (CGVS, p. 9). Gepolst of u bij uw verzoek in

Griekenland dezelfde verklaringen aflegde als in België, stelt u dat u niet meer weet wat u gezegd heeft

(CGVS, p. 10). U herhaalt dit antwoord nadien nogmaals om vervolgens te stellen dat ze u vreemde

vragen stelden en tweemaal te zeggen dat u niets over het christendom vertelde (CGVS, p. 10). Er kan

nochtans verwacht worden van iemand die zijn/haar land ontvlucht uit vrees voor zijn/haar autoriteiten

omwille van een bekering tot een andere godsdienst dat hij/zij dit meteen kenbaar maakt aan de

autoriteiten van een derde land van zodra hij/zij hiertoe de mogelijkheid heeft. Hoewel u meteen hierna

stelt dat u wél over het christendom sprak maar dat er dit niet zo opgeschreven werd (CGVS, p. 11), kan

dit uw eerdere verklaringen niet verschonen. Niet alleen spreekt u zichzelf tegen, ook overtuigen uw

bijkomende verklaringen over uw tweede versie allerminst. Zo ondernam u, hoewel u meent dat u een

kopie van het interview kreeg waaruit bleek dat er andere zaken geschreven stonden dan wat u gezegd

had (CGVS, p. 11), geen daadwerkelijke stappen om dit aan te kaarten. U wachtte slechts af tot men u

zou voorstellen aan een advocaat, wat niet gebeurde. U legt voorts noch deze kopie noch andere

documenten betreffende uw asielprocedure in Griekenland neer (CGVS, p. 11), waardoor uw beweringen

op geen enkele manier nagegaan kunnen worden. De vaststelling dat uw verklaringen over het feit of u al

dan niet aan de Griekse autoriteiten kenbaar gemaakt heeft dat u bekeerd was tot het christendom en

hierdoor in uw land van herkomst vervolgd werd door uw autoriteiten een tegenstrijdig en vaag karakter

hebben, doet nogmaals afbreuk aan uw daadwerkelijke bekering tot het christendom in Iran.

Uit het voorgaande blijkt dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw beweerde interesse in het

christendom in Iran en uw deelname aan bijeenkomsten van een huiskerk, noch aan de problemen die

daaruit voortvloeiden.

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

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

engagement in Griekenland en België na aankomst in Europa. U stelt dat u zowel in Griekenland als in

België naar de kerk ging en ook het geloof ook verkondigde, persoonlijk en via sociale media (CGVS, p.

7, 13, 26, 27, 28). In Griekenland nam u ook soms deel aan vergaderingen of hielp u in de keuken. In

België nam u ook deel aan Bijbelstudie. Gezien deze activiteiten een voortzetting zijn van uw beweerde

bekering vóór uw komst naar Europa, daar waar deze bekering niet geloofwaardig is, kan er aan uw

beweegredenen om in Griekenland en België christelijke activiteiten te doen geen enkel geloof gehecht

worden hetgeen aantoont dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte

overtuiging in Griekenland en België actief was. Uw christelijke activiteiten tonen bijgevolg de oprechtheid

van uw bekering niet aan aangezien, mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

bekering voor uw aankomst in Europa duidelijk is dat deze beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in

Europa er louter toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.

Bovendien dienen enkele bedenkingen gemaakt te worden bij beweerde christelijke activiteiten in Europa.

Zo dient vastgesteld te worden dat u betreffende uw kerkgang in Griekenland geen begin van bewijs

voorlegt om deze aan te tonen (CGVS, p. 27). U stelt dat u geen attesten kreeg en dat u zou moeten

bellen om er alsnog te bekomen. Tot op heden heeft u nog geen documenten doorgestuurd om uw

kerkgang in Griekenland te staven. Dit is opmerkelijk gezien u meent dat u verschillende kerken bezocht

en dat u ook een actieve rol opnam zoals het deelnemen aan vergaderingen of het helpen in de keuken

(CGVS, p. 26). Ook aangaande het door u beweerde incident waarbij u het aan de stok kreeg met

Afghanen toen u aan het prediken was waardoor u gewond werd aan uw been en in het ziekenhuis

belandde, legt u geen overtuigende documenten voor, hoewel u aangaf dat u enkele documenten had om

aan te tonen dat u in het ziekenhuis lag in Griekenland (CGVS, p. 11, 14). U legt slechts een foto voor

van een been met een bebloede knie. Hieruit kan niet afgeleid worden om wiens knie het gaat, noch in

welke omstandigheden deze verwondingen opgelopen werden. U heeft dan ook niet aangetoond dat u

daadwerkelijk gewond raakte in Griekenland, laat staan in welke omstandigheden dit gebeurd zou zijn.

Dat u uw beweerde religieuze activiteiten in Griekenland niet kan onderbouwen met documenten doet

afbreuk aan uw stelling er werkelijk geloofsactiviteiten ontwikkeld te hebben.

Ook aangaande uw religieuze activiteiten in België kunnen enkele bevreemdende vaststellingen gedaan

worden. Zo heeft het attest van de Iraanse kerk van Brussel slechts weinig overtuigingskracht. Er staat in

dat u voor de eerste keer naar de kerk kwam in november 2019 en dat u enkele keren naar de mis kwam

en de Bijbelstudie voor de sluiting door Covid-19. Dit attest kan dan ook hoogstens aantonen dat u enkele

keren de betreffende kerk bezocht. Hieruit blijkt echter niet dat deze kerkbezoeken ingegeven zijn door

een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Dat u ondanks het feit dat er

meermaals gepolst werd hoe vaak u ongeveer naar de Bijbelstudie ging bij de Iraanse kerk in België zegt
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dat u het niet weet, zelfs niet ongeveer, komt overigens ook weinig overtuigend over (CGVS, p. 13).

Daarnaast kunnen er nog een aantal bevreemdende vaststelling gedaan worden betreffende uw doopsel.

U stelt dat u in België stappen had ondernomen om in april 2020 gedoopt te worden, maar dat dit door

het coronavirus niet kon doorgaan (CGVS, p. 5). U legt hier evenwel geen enkel (begin van) bewijs van

neer. Uit uw conversatie met Debby van de kerk nabij Lommel blijkt immers slechts dat u om een attest

van de kerk vroeg (CGVS, p. 29) maar dat men u dit nog niet wilde geven gezien u nog niet voldoende

lang deel uitmaakte van de kerkgemeenschap en nog niet gedoopt was of binnen de maand gedoopt zou

worden in de kerk. Uw bewering dat u in april 2020 in normale omstandigheden gedoopt zou zijn geweest

in deze kerk in Lommel (CGVS, p. 5) blijkt enkel uit uw vragen aan Debby, geenszins uit haar antwoorden.

Bovendien stelde het CGVS vast dat u, ofschoon u tijdens uw persoonlijk onderhoud op 9 juli 2020 met

geen woord sprak over een nakend doopsel, op 16 juli 2020, i.e. zeven dagen na uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS, enkele foto’s plaatste op uw instagramprofiel waaruit blijkt dat u gedoopt bent.

Dat u uw aankomend doopsel, hoewel deze gebeurtenis gezien wordt als een bijzonder belangrijk

initiatieritueel is en een door Jezus ingesteld sacrament waardoor de gedoopte in de kerk van God wordt

opgenomen, niet spontaan meedeelt aan het CGVS is niet ernstig en is nogmaals een indicatie dat de

beleving van uw nieuwe geloof geenszins gebaseerd is op een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde

religieuze overtuiging. Hoe dan ook, ofschoon niet duidelijk is waar, door wie, in welke omstandigheden

en met welke intentie u gedoopt bent, kan erop gewezen worden dat het feit dat u intussen gedoopt bent,

niet wil zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Indien een verzoeker

geen overtuigende verklaringen kan afleggen over zijn bekering tast dat de geloofwaardigheid/oprechtheid

van de bekering aan. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende

verklaringen omtrent het proces van de bekering en de kennis van het nieuw gekozen geloof, wat u, gelet

op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed.

Uw beweerde bekering en vermeende voortgezette religieuze engagement worden bovendien nogmaals

op de helling gezet door de vaststelling dat er, hoewel u doorheen uw persoonlijk onderhoud wel enige

kennis van het christendom aantoont, opmerkelijke hiaten zijn in uw kennis. Zo bent u niet op de hoogte

van drie personen die Jezus kwamen bezoeken na zijn geboorte en hoorde u nog nooit van drie koningen

of drie wijzen (CGVS, p. 22). Nochtans is dit bezoek dat Jezus na zijn geboorte van deze wijzen kreeg

niet enkel een bekende gebeurtenis uit de Bijbel, maar eveneens een christelijke feestdag die elk jaar op

6 januari gevierd wordt. Ook blijkt uit uw verklaringen dat u niet op de hoogte bent van de parabel van de

barmhartige Samaritaan (CGVS, p. 24), nochtans een welbekend verhaal over naastenliefde uit de Bijbel.

Gepolst naar deze parabel slaat u de bal mis door te zeggen dat je vruchten zal plukken als je een goede

daad doet, iets wat geenszins in deze parabel naar voren komt. Uitgenodigd om de parabel van de

barmhartige Samaritaan toe te lichten, begint u over een boomgaard, wat niet ter zake doet. Erop gewezen

dat de parabel van de barmhartige Samaritaan over een reiziger en een gewonde man gaat en gepolst of

dat een belletje doet rinkelen, geeft u toe dat dat niet het geval is (CGVS, p. 24). De vaststelling dat uw

kennis over het christendom opmerkelijke hiaten vertoont, is in het licht van uw verklaringen dat u

regelmatig naar de kerk gaat en Bijbelstudie volgt bijzonder opmerkelijk.

Aangaande uw activiteiten op de sociale media en uw bewering dat u via uw profielen op facebook en

instagram predikt (CGVS, p. 7) kunnen voorts eveneens enkele merkwaardigheden aangestipt worden.

Op facebook bent u actief onder de naam ‘M.H. (…)’ doch dient er opgemerkt te worden dat de URL van

de webpagina in kwestie gewag maakt van de naam ‘Z.S. (…)’ (CGSV, p. 8). Dit komt bevreemdend over.

Voorts, hoewel u verklaart dat uw profiel openbaar raadpleegbaar is en dat u soms een keer per week,

soms een keer op de tien dagen christelijke boodschappen plaatst (CGVS, p. 28), stelt het CGVS vast dat

u op het moment van uw persoonlijk onderhoud op uw facebookprofiel dat terug gaat tot juli 2019 slechts

één christelijke boodschap op uw tijdlijn plaatste, met name op 29 april 2020. Deze boodschap kreeg

overigens slechts 2 likes. Erop gewezen dat er op uw facebookprofiel helemaal niet veel over het

christendom staat, stelt u dat u voornamelijk uw instagramaccount gebruikt (CGVS, p. 28). Hoewel u op

dit medium enigszins actiever lijkt te zijn, dient opgemerkt dat u op uw instagramaccount gebruikmaakt

van de naam ‘5403khan’ en niet van uw eigen naam. Evenmin kan uw identiteit hier op een andere wijze

achterhaald worden. Na uw persoonlijk onderhoud op 9 juli 2020 verscheen er op uw facebookprofiel

overigens nog een christelijke boodschap, die gepost werd op 30 juni 2020, waarvoor u overigens slechts

drie likes kreeg, n een op 16 juli 2020 gepost bericht waarvoor u slechts zeven likes kreeg. Dat u op de

sociale media uw volgers tracht te overtuigen van de christelijke leer maakt u bijgevolg niet aannemelijk.

Hoe dan ook, gezien uw bekering niet geloofwaardig geacht wordt en uw posts op de sociale media

bijgevolg een onoprecht karakter vertonen, blijkt uit niets dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij

terugkeer naar Iran de christelijke inhoud van uw sociale media uit te wissen.

Betreffende uw kerkgang in België en uw activiteiten op de sociale media kan tot slot nog opgemerkt

worden dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan

uw administratief dossier blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende

asielzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben
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gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel

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

U heeft dit echter, zoals hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt.

Gelet op uw ongeloofwaardige bekering en huiskerkgang in Iran en gelet op het opportunistische en weinig

overtuigende karakter van uw kerkgang en uw religieuze activiteiten in België heeft u niet aannemelijk

gemaakt dat u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst als christen zal manifesteren of dat u er

als dusdanig gepercipieerd zal worden.

Volledigheidshalve kan nog aangestipt worden dat uit uw verklaringen niet blijkt dat u bij terugkeer naar

Iran problemen zou kennen omwille van politieke activiteiten. U gaf immers te kennen dat u in Iran nooit

politieke activiteiten had (CGVS, p. 6). In België nam u slechts één keer deel aan een betoging in de

omgeving van het Brusselse Zuidstation naar aanleiding van wereldvrouwendag. Uit uw verklaringen blijkt

evenwel niet dat u door deze eenmalige deelname aan een betoging in het vizier van de Iraanse

autoriteiten zou lopen (CGVS, p. 6, 7). Immers, u stelt dat u gewoon mee stapte terwijl de anderen slogans

riepen. Deze betoging was niet echt tegen iemand gericht en had op zich geen betrekking op Iran.

Bijgevolg bent u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de zin van de

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

van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

De overige documenten die u neerlegt in het kader van uw verzoek kunnen voorgaande vaststellingen

niet wijzigen. Uw rijbewijs, shenasnameh en het document inzake uw scheiding tonen slechts uw

nationaliteit, identiteit en burgerlijke staat aan die hier niet ter discussie staan. De kaart van uw legerdienst

heeft geen betrekking op uw beweerde problemen bij terugkeer naar Iran. De stapel medische

documenten die u voorlegt ondersteunt uw verklaringen dat u suikerziekte heeft en problemen heeft met

uw longen en uw darmen maar heeft geen betrekking op uw vrees bij terugkeer naar Iran.

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de:

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

de bestuurshandelingen; schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere het materiële motiveringsplicht en het

zorgvuldigheidsplicht en redelijkheidsplicht en het manifeste appreciatiefout.

- Schending van artikel 1, sectie A, § 2 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.”

Verzoeker stelt dat hij een vrees voor vervolging koestert in de zin van de Conventie van Genève van 28

juli 1951 en dat verweerder ten onrechte weigerde de vluchtelingenstatus toe te kennen.

Verzoeker stelt dat het CGVS de moeilijkheden die hij gekend heeft fout heeft ingeschat en tracht de

motieven ten grondslag van de bestreden beslissing als volgt te weerleggen:

“1.

Dat hij het land legale kon verlaten een geluk voor hem was aangezien hij het land zo snel mogelijk verliet.

Misschien had hij een week langer onderdoken gebleven vooraleer hij het lang uit ging, was het dan niet

mogelijk: misschien dan zou hij wel op een zwarte lijst staan. De smokkelaar meldde dat zijn naam niet

op de zwarte lijst stond zodat hij geloofde dat hij veilig het land uit kon en dit op legale wijze. In elk geval,

hij moest de risico nemen aangezien dit zijn laatste kans was. Hij vreest immers gearresteerd te worden

door de Iraanse politie.

2.

Dat een aantal details bij DVZ niet doorgegeven werd is een vaak voorkomende probleem. Men weet dat

de kern van de zaak moet verteld worden maar dat de details bij het onderhoud bij CGVS moeten uitgelegd

worden. Dat er geen melding van de huiszoeking werd gemaakt bij DVZ is niet verrassend: het is slechts

één aspect van het verhaal. Het is niet de differenciëren met de hoofdreden dat hij het land verliet: zijn

bekering naar christendom. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van het relaas niet. Het blijft één reden

die aan DVZ moest gegeven worden en die werd wel verteld.

3.

Het was heel moeilijk voor verzoeker te bewijzen dat hij echter protestante is aangezien, in Iran, een

islamitische land, het verboden is. Het zou heel moeilijk zijn om bewijsmateriaal te kunnen verzamelen en
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bezorgen. Verzoeker is nog steeds vrij recente bekeerd. Hij was slechts een tiental keren naar de kerk

gegaan.

Hij heeft veel over zijn religie door Mohammed, zijn vriend geleerd dus zijn geloof werd op een vrij ad hoe

manier geleerd. Toch had hij vrij grondig kennis. In de beslissing moest men dat toegeven doch men wilde

focussen op het feit dat hij niet wist dat er drie koningen waren in het kerstverhaal en dat hij de parabel

van de barmhartige Samaritaan kende.

4.

Om dezelfde reden dat hij slechts een tiental keren naar de kerk is gegaan kende hij de andere leden van

de kerk niet. Het was uiteraard de bedoeling in de huiskerk om te bidden niet om elkaar goed te leren

kennen! Door het gevaar was er geen sociale omgang voor of na.

5.

In verband met zijn verblijf in Griekenland, verzoeker beschrijft zijn tussenkomst als volgt, “ik gaaf goed

news aan mensen. Een keer die het aan het doen was aan een Afghaanse jongen een Afghaanse groep

hebben mijn been gebroken. De verwondingen zijn nog zichtbaar op mijn been.” Verder bewijs kon hij niet

bij brengen. Dat komt door de aard van zijn berichtgeving aan de gemeenschap en door het manier

waarop men met (kandidaat-) vluchtelingen in Griekenland mee omgaat.

Op de dag van zijn interview had ik zo veel stress en hij voelde zich niet goed. Dit was blijkbaar duidelijke

maar hij is verdergegaan met zijn onderhoud omdat hij zijn verhaal wilde vertellen.

6.

Door de stress heeft hij een fout begaan over de periode van Pinksteren in Iran. Nadien besefte hij dit

maar het was uiteraard te laat. Deze fout is de minimis.

7.

Hij post over Christendom op Facebook en Instagram. Op zijn Facebook het was zichtbaar voor zijn

vrienden en op Instagram voor iedereen. In Iran mensen zijn meer actief op Instagram omdat het open is

maar Facebook heeft filters. Verzoeker wist niet dat zijn Facebook niet openbaar voor iedereen was. De

volle inhoud van zijn facebook was dan voor verweerster niet zichtbaar.

8.

De gebruikte codetaal was er om elkaar te kunnen verwittigen waar nodig. Er is niets foutieve in het relaas

van verzoeker over de codetaal.

9.

Het is een feit dat verzoeker een aantal keer heeft geprobeerd om contact met Mohammed op te nemen

en dit via zijn gsm nummer. Dit heeft hem nooit gelukt. Hij vreesd voor het ergste en heeft dan geen

verdere stappen ondernomen.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande:

“Het huidige beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren.

De beslissing d.d. 26.01.2021 vanwege het CGVS te willen vernietigen.

Dienvolgens aan verzoeker de statuut van vluchteling toe te kennen;

In ondergeschikte orde, het rechtsplegingsdossier van verzoeker terug over te maken aan CGVS voor

bijkomend onderzoek”.

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

verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert niet welk(e) van de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur hij benevens de motiveringsplicht en het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel geschonden acht. Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

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

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

heeft verder tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen,

dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het

recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze

in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.
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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.

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

vastgesteld dat in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld dat aan de in verzoekers hoofde

vastgestelde bijzondere procedurele noden op passende wijze en middels de nodige steunmaatregelen

werd tegemoet gekomen, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden

gerespecteerd en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

De motieven die dienaangaande zijn opgenomen in de bestreden beslissing luiden als volgt:

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

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

noden kunnen worden aangenomen. Uit uw verklaringen en de documenten die u voorlegt blijkt immers

dat u suikerziekte en longproblemen heeft (Verklaring DVZ d.d. 18 november 2019, punt 33). Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd aan u gecommuniceerd dat u om

een pauze mocht vragen als u er een nodig had en dat u op eender welk moment iets mocht eten of

drinken (CGVS, p. 1). U kon insuline spuiten tijdens het persoonlijk onderhoud en werd geassisteerd bij

het kopen van frisdrank (CGVS, p. 15, 16).Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure

gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Ten onrechte tracht hij immers te laten

uitschijnen dat hij ten gevolge van het gegeven dat hij veel stress had en zich niet goed voelde niet of

onvoldoende bij machte zou zijn geweest om zijn persoonlijk onderhoud bij het CGVS te volbrengen en

om zijn asielrelaas daarbij op een gedegen wijze uiteen te zetten, en dit omdat hem niet de nodige

bijkomende steunmaatregelen werden verleend.

Verzoeker legt vooreerst geen attest neer waaruit zijn voormelde problemen kunnen blijken. Hij toont op

generlei wijze aan dat hij ten tijde van het persoonlijk onderhoud bij het CGVS dermate gestresseerd was

dat van hem niet mocht worden verwacht dat hij dit onderhoud kon volbrengen en dat hij in dit kader

gedegen verklaringen kon afleggen.

Daarenboven werd verzoeker gedurende zijn persoonlijk onderhoud bij het CGVS bijgestaan door een

advocaat. Geen van beide formuleerde enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het persoonlijk

onderhoud. Bovendien gaf verzoeker aan zich goed te voelen (administratief dossier, notities van het

persoonlijk onderhoud, p.2). Uit de notities van dit persoonlijk onderhoud blijkt bovendien dat het

persoonlijk onderhoud bij het CGVS op normale wijze is geschied en kunnen geen ernstige problemen

worden afgeleid. Uit de inhoud van deze notities blijkt dat verzoeker in staat was het gesprek te volgen,

dat hij de gestelde vragen begreep en dat hij hierop doorgaans concrete antwoorden kon formuleren.

Aldus kan nergens uit worden afgeleid dat verzoeker, al dan niet ten gevolge van stress, niet in staat zou

zijn geweest om de kernelementen van zijn verzoek om internationale bescherming op een dienstige en

volwaardige wijze uiteen te zetten. Dit geldt nog des te meer nu verzoeker en diens advocaat aan het

einde van het persoonlijk onderhoud geen opmerkingen formuleerden in de voormelde zin. Daarenboven

blijkt dat zij te kennen gaven dat zij geen kopie van de notities van dit onderhoud wensten te ontvangen

(administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.29). Hieruit kan worden afgeleid dat zij

tevreden waren over het verloop van het persoonlijk onderhoud en dat zij het ook nadien niet nodig achtten

hierover opmerkingen te formuleren. Dat verzoeker ten tijde van zijn persoonlijk onderhoud dermate

gestresseerd was als hij heden voorhoudt, kan aldus hoegenaamd niet worden gevolgd.

In dit kader kan voorts worden opgemerkt dat, waar aangenomen kan worden dat ieder onderhoud bij het

CGVS gepaard gaat met enige mate van stress, dit geenszins afbreuk doet aan het gegeven dat van een

verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze in staat is

voldoende duidelijke, nauwkeurige en coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot belangrijke

feiten en gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegemaakt, zeker indien deze gebeurtenissen de

essentie van het asielrelaas uitmaken en de directe aanleiding hebben gevormd voor het vertrek uit het

land van herkomst. De aangehaalde bekering en gebeurtenissen kunnen, gezien deze een manifeste

afwijking vormen op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren op zijn verdere leven,

redelijkerwijze geacht worden in verzoekers geheugen te zijn gegrift, zodat de aangevoerde stress geen

aannemelijke verklaring vormt voor de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen.
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Gelet op het voorgaande, dient te worden besloten dat verzoeker niet concreet aantoont of hard maakt

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

deze steunmaatregelen dan wel hadden moeten bestaan. Voorts duidt hij niet in concreto hoe dit van

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

bestreden beslissing gedane beoordeling.

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale

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

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

artikel 48/4.

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

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

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

aangevoerde argumenten.

3.5. Verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land

omdat hij zich zou hebben bekeerd tot het christendom.

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

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

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

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde

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

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

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

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

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

voor de verzoeker om internationale bescherming.

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

“Vooreerst dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over het verloop van uw ontluikende interesse

in het christendom weinig overtuigend zijn. U geeft aan dat u geboren werd als (sjiitische) moslim, dat u

vervolgens vier of vijf jaar niet in een God geloofde en uiteindelijk protestant werd (CGVS, p. 5, 6). Van

iemand die eerder een godsdienst de rug toekeerde, waarna hij niet meer in een God geloofde kan

verwacht worden dat het zich opnieuw tot een andere godsdienst wenden een ingrijpende en

fundamentele keuze is, waarbij een aanzienlijke reflectie gebeurde en waarbij deze persoon een

verregaande toelichting kan geven over zijn beweegredenen. Het CGVS stelde evenwel vast dat uw

verklaringen over uw gedachtenproces betreffende uw bekering tot het christendom weinig overtuigend

zijn. U geeft aan dat u Mohammed in eerste instantie soms uitlachte toen hij u aansprak over het

christendom omdat u er niet in geloofde (CGVS, p. 18). Verschillende malen uitgenodigd om aan te geven

wat voor u de omwenteling teweegbracht tussen het feit dat u lachte met wat Mohammed zei en dat u

besloot protestant te worden, blijven uw antwoorden erg op de vlakte (CGVS, p. 23). Zo zegt u dat u

luisterde naar wat hij zei, soms boos werd, soms lachte maar er wel over nadacht. U geeft aan dat u het

interessant vond en dat zijn verhalen uw hart een beetje raakten. Uitgenodigd om nader toe te lichten wat

u dan raakte, spreekt u over een gevoel, een energie. U voelde zich vrolijker, rustiger en was niet meer

kwaad op het verleden. U vond de echte God. Dergelijke vage antwoorden kunnen allerminst overtuigen.

Bovendien is het bijzonder merkwaardig dat u geen enkel element uit het christendom kan benoemen

waar u het niet eens mee bent of waar u bedenkingen bij heeft (CGVS, p. 24). Voor een persoon die

eerder zijn godsdienst de rug toekeerde en aldus aantoont kritisch ingesteld te zijn is dit opmerkelijk. Deze

vaststellingen doen op ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw beweerde kennismaking

met en bekering tot het christendom in Iran.”

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

concreet en dienstig argument aan. Derhalve blijven deze motieven onverminderd overeind.

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Bovendien heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u in Iran naar een huiskerk ging. Zo is het door u

geschetste verloop van uw intrede in de huiskerk hoogst eigenaardig. Zo geeft u aan dat u niet op de

hoogte was van het feit dat u een bijeenkomst van een huiskerk zou bijwonen toen u er voor het eerst

heen ging (CGVS, p. 19). Deze handelswijze is slechts moeilijk in overeenstemming te brengen met de
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veiligheidsmaatregelen die verwacht kunnen worden. U gaf bovendien zelf aan dat met de huiskerk

bijeenkomen gevaarlijk was en dat jullie maatregelen namen om te vermijden dat de Iraanse autoriteiten

op de hoogte zouden komen van jullie religieuze activiteiten. Zo zetten jullie bijvoorbeeld jullie gsm’s uit

en gebruikten jullie codetaal (CGVS, p. 23). In deze risicovolle context is het allerminst aannemelijk dat

het toetreden van een nieuw lid in de kerkgemeenschap op de door u geschetste manier zou verlopen.

Voorts snijdt het geen hout dat u stelt dat er op WhatsApp codetaal gebruikt werd als veiligheidsmaatregel

- zo werd gezegd dat Reza een trouwfeest van zijn broer had, waaruit bleek dat een bijeenkomst

geannuleerd werd -, maar dat er op het moment dat de huiskerk ontdekt werd gewoon rechtstreeks,

zonder codetaal, openlijk gecommuniceerd werd via de telefoon (CGVS, p. 25). Indien u daadwerkelijk lid

was van een huiskerk die codetaal hanteerde als veiligheidsmaatregel kan verwacht worden dat dit op

een cruciaal moment als de ontdekking van de huiskerk eens te meer het geval zou zijn. Tot slot doet ook

de vaststelling dat u zich niet meer herinnert wat er besproken werd bij de laatste bijeenkomst van de

viering in de huiskerk die u bijwoonde afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw huiskerkgang (CGVS, p.

23). Deze vaststellingen doen afbreuk aan uw verklaringen daadwerkelijk een huiskerk gefrequenteerd te

hebben.”

Ook hier dient te worden vastgesteld dat verzoeker ter weerlegging van deze motieven niet één concreet

en dienstig argument aanvoert in het onderhavige verzoekschrift. Deze motieven vinden steun in het

dossier, zijn pertinent en blijven, gezien verzoeker deze niet concreet aanvecht of betwist, onverminderd

gelden.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Voorts is het bevreemdend dat u slechts weinig informatie kan aanreiken over enkele spilfiguren van de

huiskerk. Zo weet u nauwelijks iets over broeder Reza, die nochtans de bijeenkomsten van uw huiskerk

leidde (CGVS, p. 19). U stelt dat hij de eigenaar van de kerk was en dat hij de leiding nam bij de

bijeenkomst, maar verder stokt uw kennis. Uitgenodigd om te vertellen wat u over hem weet, stelt u dat u

niets gevraagd heeft en dat er een sfeer heerste waarin er niet ondervraagd werd (CGVS, p. 19). Dit doet

geen afbreuk aan de vaststelling dat het frappant is dat u geen bijkomende informatie over hem kan geven.

U weet niet hoe lang Reza zelf al protestant was, noch hoe hij in aanraking kwam met het protestantisme,

noch hoe hij het protestantisme bestudeerd heeft (CGVS, p. 20). Hoewel u met uw vriend Mohammed

openlijk over het christendom sprak en hij degene was die u meenam naar de huiskerk, zijn uw

verklaringen over hoe hij zelf in aanraking kwam met het christendom zeer pover. U zegt slechts dat hij in

aanraking kwam met het protestantisme via Kiomarz, maar er uitgebreider over vertellen of zeggen hoe

dat precies gebeurde kan u niet (CGVS, p. 20). Dat het u aan deze kennis ontbreekt, is niet ernstig en zet

uw verklaringen over uw bekering en uw huiskerkgang in Iran nogmaals danig op de helling.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen concrete argumenten aan. De Raad treedt

verweerder bij en is van oordeel dat, gelet op verzoekers verklaringen omtrent de rol van Reza in de

huiskerk en omtrent de persoon die hem zou hebben overtuigd zich te bekeren en die hem zou hebben

geïntroduceerd in de huiskerk, (veel) meer gedegen verklaringen van verzoeker mochten worden

verwacht. Dat hij omtrent figuren die een dermate cruciale rol innamen in zijn beweerde bekeringsproces

en relaas dusdanig vage verklaringen aflegde en een verregaande onwetendheid tentoonspreidde, doet

ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn beweerde bekering en asielrelaas.

De geloofwaardigheid van deze zelfverklaarde bekering en dit voorgehouden relaas, wordt nog op

manifeste wijze verder ondermijnd door verzoekers verklaringen omtrent het Pinksterfeest, dat hij samen

met de overige leden van zijn huiskerk beweerde te hebben gevierd voor zijn vertrek uit zijn land van

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

“Deze conclusie kan bovendien kracht bijgezet worden door onderstaande elementen. Zo kan er vooreerst

gewezen worden op een zeer merkwaardige vaststelling aangaande het moment waarop u in Iran

Pinksteren vierde (CGVS, p. 22). U meent dat u Pinksteren in Iran vierde in aanwezigheid van alle

personen van de huiskerk (CGVS, p. 21, 22). In eerste instantie zegt u niet te weten hoe lang voor uw

vertrek u Pinksteren vierde (CGVS, p. 22). Gepolst of het enkele dagen, enkele weken of enkele maanden

voor uw vertrek was, zegt u uiteindelijk dat het enkele maanden voor uw vertrek was. Pinksteren werd in

2018 evenwel gevierd op 20 mei 2018, hetgeen overeenkomt met 30/02/1397 in de Iraanse kalender.

Nochtans blijkt uit uw verklaringen dat u de ontdekking van de huiskerk, waarbij verschillende leden ervan

opgepakt werden, situeert op 29/02/1397 (19 mei 2018) , i.e. één dag voordat u samen met alle andere

leden Pinksteren gevierd zou hebben. Deze vaststelling is niet ernstig. Dat u er niet in slaagt om

Pinksteren correct te situeren ten opzichte van het moment van uw vlucht uit Iran en het feit dat uw

bewering Pinksteren gevierd te hebben samen met de andere leden van de huiskerk volledig haaks staat

op uw asielrelaas ondergraaft de geloofwaardigheid van uw bekering én uw beweerde problemen

nogmaals op zeer ernstige wijze.”
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Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. De door hem aangevoerde stress ten

tijde van het persoonlijk onderhoud bij het CGVS kan omwille van de reeds hoger aangehaalde redenen

geenszins een verklaring bieden voor de voormelde, frappante vaststellingen.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Voorts wordt de geloofwaardigheid van uw relaas ontsierd door de vaststelling dat u bij de uiteenzetting

van uw asielmotieven op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (Vragenlijst CGVS, ingevuld op de DVZ

d.d. 12 februari 2020, vraag 3.5) niet gezegd heeft dat er agenten bij u thuis langskwamen die u wilden

oppakken en uw laptop en een christelijk boek meenamen (CGVS, p. 16, 17). Hiermee geconfronteerd,

zegt u dat u beantwoord heeft wat men u vroeg en dat ze het waarschijnlijk niet gevraagd hebben daar

(CGVS, p. 28). Deze uitleg biedt geen afdoende verklaring voor het feit dat u dit belangrijk element in uw

relaas niet vermeld heeft. Er werd u op de DVZ immers gevraagd om een kort overzicht te geven van alle

feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw land van herkomst. Bovendien gaf u bij aanvang van uw

persoonlijk onderhoud aan dat u, buiten een opmerking over uw vertrekdatum, geen opmerkingen had

over uw interview op de DVZ (CGVS, p. 2). Dat u over de huiszoeking in uw woning met geen woord repte

tijdens uw interview op de DVZ is temeer bevreemdend daar u later aangeeft dat deze gebeurtenis u deed

besluiten om te vluchten naar het buitenland: u stelt immers dat u door dit incident doorhad dat u het niet

meer veilig was in Iran en dat u uw land moest verlaten (CGVS, p. 16). Betreffende dit incident kan er

voorts nog opgemerkt worden dat u niet nader kan benoemen wie de agenten precies waren die voor uw

deur stonden. U geeft slechts aan dat uw broer over agenten sprak en dat u niet verder doorgevraagd

heeft (CGVS, p. 17). Ook deze vaststelling doet de wenkbrauwen fronsen.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. 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 namelijk worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning

van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt,

zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst.

Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op

hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat

de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kan niet worden aangenomen dat verzoeker dermate essentiële en frappante elementen als de

huiszoeking, poging tot arrestatie en confiscatie van bezwarend materiaal hierin niet zou hebben vermeld.

Dat hij naliet van dit incident ook maar enige melding te maken bij de DVZ, doet aldus weldegelijk en op

fundamentele wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen en relaas. De motieven inzake

zijn gebrek aan interesse omtrent dit incident, laat verzoeker daarenboven onverlet.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met reden gemotiveerd:

“Daarnaast werpt ook het feit dat u slechts povere informatie kan verschaffen over hoe het de overige

leden van de huiskerk verging een smet op de geloofwaardigheid van uw relaas. U stelt niet te weten wat

er nog gebeurde met de andere leden van de huiskerk (CGVS, p. 26). Gepolst wat u ondernam om te

weten te komen over wat er met hen gebeurde, zegt u slechts dat u meermaals contact opnam met

Mohammed maar dat zijn gsm steeds uit stond (CGVS, p. 26). Indien waargebeurd is het opmerkelijk dat

u niet meer stappen ondernam om informatie te bekomen over het lot van uw medegelovigen. Eens te

meer gezien uit uw verklaringen blijkt dat u nog steeds contact heeft met uw familie in Iran (CGVS, p. 4).

Ook het feit dat Mohammed uw collega was, biedt u des te meer mogelijkheden om eventueel via andere

collega’s te weten te komen hoe hij het momenteel stelt. Dat u nauwelijks inspanningen deed om te weten

te komen hoe uw geloofsgenoten het momenteel stellen, schaadt opnieuw de geloofwaardigheid van uw

relaas.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Hij beperkt zich er immers toe te

herhalen dat hij een aantal keren probeerde om Mohammed te contacteren, dat diens gsm uitstond en

dat hij geen verder stappen ondernam. Hiermee doet hij op generlei wijze afbreuk aan de voormelde,

pertinente en terechte motieven. Redelijkerwijze kan van een verzoeker om internationale bescherming

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 verzoeker

naliet dit te doen en zich niet informeerde over het lot van Mohammed en de overige leden van zijn

huiskerk, getuigt van een gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden problemen en situatie en doet

afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor vervolging.

De geloofwaardigheid van verzoekers vermeende bekering, problemen en vrees wordt nog op

fundamentele wijze verder ondermijnd door de verklaringen die hij aflegde over zijn vertrek uit zijn land

van herkomst. Dienaangaande, wordt in de bestreden beslissing met recht aangegeven:
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“Ook het feit dat u het risico nam om Iran op legale wijze met uw eigen paspoort te verlaten (CGVS, p. 8,

9) wijst erop dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw beweringen dat u in het vizier van de Iraanse

autoriteiten gelopen was. Gepolst hoe u legaal heeft kunnen reizen in het licht van uw relaas, meent u dat

uw smokkelaar op een lijst gekeken heeft en zag dat u niet behoort tot degenen die het land niet mogen

verlaten (CGVS, p. 9, 28). U wist evenwel niet of uw smokkelaar toegang had tot deze lijst (CGVS, p. 9),

waardoor u geen enkele garantie had dat u daadwerkelijk al dan niet op deze lijst stond. Dat u de

smokkelaar nog niet volledig betaald had (CGVS, p. 9), doet geen afbreuk aan uw onvoorzichtige houding.

Indien de Iraanse autoriteiten daadwerkelijk de andere leden van uw kerk opgepakt hadden en ook naar

u thuis gekomen waren om u op te pakken, is het weinig geloofwaardig dat u het risico nam om met uw

eigen paspoort de grens over te steken.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Hij beperkt zich

immers tot een loutere herhaling en bevestiging van zijn eerder afgelegde verklaringen. Hiermee doet hij

geenszins afbreuk aan de voormelde, inzake deze verklaringen gedane vaststellingen. De Raad treedt

verweerder bij en is van oordeel dat het, zo verzoekers problemen en vrees strookten met de

werkelijkheid, niet aannemelijk is dat verzoeker het risico zou hebben genomen om zijn land van herkomst

op legale wijze en met gebruik van zijn eigen paspoort te verlaten. Evenmin is het aannemelijk dat hij

zulks ongestoord kon doen.

Het voorgaande klemt nog des te meer nu in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld:

“De geloofwaardigheid van uw kennismaking met en uw bekering tot het christendom in Iran wordt

bovendien overschaduwd door de vaststelling dat u dubieuze verklaringen aflegt over uw verzoek om

internationale bescherming in Griekenland. U geeft aan dat u in Griekenland op 28 december 2018 een

persoonlijk onderhoud had in het kader van uw verzoek (CGVS, p. 9). Gepolst of u bij uw verzoek in

Griekenland dezelfde verklaringen aflegde als in België, stelt u dat u niet meer weet wat u gezegd heeft

(CGVS, p. 10). U herhaalt dit antwoord nadien nogmaals om vervolgens te stellen dat ze u vreemde

vragen stelden en tweemaal te zeggen dat u niets over het christendom vertelde (CGVS, p. 10). Er kan

nochtans verwacht worden van iemand die zijn/haar land ontvlucht uit vrees voor zijn/haar autoriteiten

omwille van een bekering tot een andere godsdienst dat hij/zij dit meteen kenbaar maakt aan de

autoriteiten van een derde land van zodra hij/zij hiertoe de mogelijkheid heeft. Hoewel u meteen hierna

stelt dat u wél over het christendom sprak maar dat er dit niet zo opgeschreven werd (CGVS, p. 11), kan

dit uw eerdere verklaringen niet verschonen. Niet alleen spreekt u zichzelf tegen, ook overtuigen uw

bijkomende verklaringen over uw tweede versie allerminst. Zo ondernam u, hoewel u meent dat u een

kopie van het interview kreeg waaruit bleek dat er andere zaken geschreven stonden dan wat u gezegd

had (CGVS, p. 11), geen daadwerkelijke stappen om dit aan te kaarten. U wachtte slechts af tot men u

zou voorstellen aan een advocaat, wat niet gebeurde. U legt voorts noch deze kopie noch andere

documenten betreffende uw asielprocedure in Griekenland neer (CGVS, p. 11), waardoor uw beweringen

op geen enkele manier nagegaan kunnen worden. De vaststelling dat uw verklaringen over het feit of u al

dan niet aan de Griekse autoriteiten kenbaar gemaakt heeft dat u bekeerd was tot het christendom en

hierdoor in uw land van herkomst vervolgd werd door uw autoriteiten een tegenstrijdig en vaag karakter

hebben, doet nogmaals afbreuk aan uw daadwerkelijke bekering tot het christendom in Iran.”

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

concreet en dienstig argument aan. Derhalve blijven zij onverminderd overeind.

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

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

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

concrete vrees voor vervolging. Aldus wordt in de bestreden beslissing met reden geconcludeerd:

“Uit het voorgaande blijkt dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw beweerde interesse in het

christendom in Iran en uw deelname aan bijeenkomsten van een huiskerk, noch aan de problemen die

daaruit voortvloeiden.”

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

activiteiten in Europa en België voorts met recht gemotiveerd:

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

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

engagement in Griekenland en België na aankomst in Europa. U stelt dat u zowel in Griekenland als in

België naar de kerk ging en ook het geloof ook verkondigde, persoonlijk en via sociale media (CGVS, p.

7, 13, 26, 27, 28). In Griekenland nam u ook soms deel aan vergaderingen of hielp u in de keuken. In

België nam u ook deel aan Bijbelstudie. Gezien deze activiteiten een voortzetting zijn van uw beweerde

bekering vóór uw komst naar Europa, daar waar deze bekering niet geloofwaardig is, kan er aan uw

beweegredenen om in Griekenland en België christelijke activiteiten te doen geen enkel geloof gehecht
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worden hetgeen aantoont dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte

overtuiging in Griekenland en België actief was. Uw christelijke activiteiten tonen bijgevolg de oprechtheid

van uw bekering niet aan aangezien, mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

bekering voor uw aankomst in Europa duidelijk is dat deze beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in

Europa er louter toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.”

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

ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent zijn beweerde bekering en de hieruit voortgesproten

problemen in Iran, verzoekers religieuze activiteiten in Europa en België klaarblijkelijk niet zijn ingegeven

door een oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige

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

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

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

kunnen verwerven.

Dit geldt nog des te meer nu verzoeker ook inzake deze activiteiten kennelijk gebrekkige verklaringen

aflegde. In dit kader wordt in de bestreden beslissing vooreerst terecht gesteld:

“Zo dient vastgesteld te worden dat u betreffende uw kerkgang in Griekenland geen begin van bewijs

voorlegt om deze aan te tonen (CGVS, p. 27). U stelt dat u geen attesten kreeg en dat u zou moeten

bellen om er alsnog te bekomen. Tot op heden heeft u nog geen documenten doorgestuurd om uw

kerkgang in Griekenland te staven. Dit is opmerkelijk gezien u meent dat u verschillende kerken bezocht

en dat u ook een actieve rol opnam zoals het deelnemen aan vergaderingen of het helpen in de keuken

(CGVS, p. 26). Ook aangaande het door u beweerde incident waarbij u het aan de stok kreeg met

Afghanen toen u aan het prediken was waardoor u gewond werd aan uw been en in het ziekenhuis

belandde, legt u geen overtuigende documenten voor, hoewel u aangaf dat u enkele documenten had om

aan te tonen dat u in het ziekenhuis lag in Griekenland (CGVS, p. 11, 14). U legt slechts een foto voor

van een been met een bebloede knie. Hieruit kan niet afgeleid worden om wiens knie het gaat, noch in

welke omstandigheden deze verwondingen opgelopen werden. U heeft dan ook niet aangetoond dat u

daadwerkelijk gewond raakte in Griekenland, laat staan in welke omstandigheden dit gebeurd zou zijn.

Dat u uw beweerde religieuze activiteiten in Griekenland niet kan onderbouwen met documenten doet

afbreuk aan uw stelling er werkelijk geloofsactiviteiten ontwikkeld te hebben.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Hij vergenoegt zich er namelijk toe zijn

eerder afgelegde verklaringen te herhalen en aan te geven dat hij geen verder bewijs kan leveren.

Hiermee ontkracht hij de voormelde motieven niet.

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

“Ook aangaande uw religieuze activiteiten in België kunnen enkele bevreemdende vaststellingen gedaan

worden. Zo heeft het attest van de Iraanse kerk van Brussel slechts weinig overtuigingskracht. Er staat in

dat u voor de eerste keer naar de kerk kwam in november 2019 en dat u enkele keren naar de mis kwam

en de Bijbelstudie voor de sluiting door Covid-19. Dit attest kan dan ook hoogstens aantonen dat u enkele

keren de betreffende kerk bezocht. Hieruit blijkt echter niet dat deze kerkbezoeken ingegeven zijn door

een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Dat u ondanks het feit dat er

meermaals gepolst werd hoe vaak u ongeveer naar de Bijbelstudie ging bij de Iraanse kerk in België zegt

dat u het niet weet, zelfs niet ongeveer, komt overigens ook weinig overtuigend over (CGVS, p. 13).

Daarnaast kunnen er nog een aantal bevreemdende vaststelling gedaan worden betreffende uw doopsel.

U stelt dat u in België stappen had ondernomen om in april 2020 gedoopt te worden, maar dat dit door

het coronavirus niet kon doorgaan (CGVS, p. 5). U legt hier evenwel geen enkel (begin van) bewijs van

neer. Uit uw conversatie met Debby van de kerk nabij Lommel blijkt immers slechts dat u om een attest

van de kerk vroeg (CGVS, p. 29) maar dat men u dit nog niet wilde geven gezien u nog niet voldoende

lang deel uitmaakte van de kerkgemeenschap en nog niet gedoopt was of binnen de maand gedoopt zou

worden in de kerk. Uw bewering dat u in april 2020 in normale omstandigheden gedoopt zou zijn geweest

in deze kerk in Lommel (CGVS, p. 5) blijkt enkel uit uw vragen aan Debby, geenszins uit haar antwoorden.

Bovendien stelde het CGVS vast dat u, ofschoon u tijdens uw persoonlijk onderhoud op 9 juli 2020 met

geen woord sprak over een nakend doopsel, op 16 juli 2020, i.e. zeven dagen na uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS, enkele foto’s plaatste op uw instagramprofiel waaruit blijkt dat u gedoopt bent.

Dat u uw aankomend doopsel, hoewel deze gebeurtenis gezien wordt als een bijzonder belangrijk

initiatieritueel is en een door Jezus ingesteld sacrament waardoor de gedoopte in de kerk van God wordt

opgenomen, niet spontaan meedeelt aan het CGVS is niet ernstig en is nogmaals een indicatie dat de

beleving van uw nieuwe geloof geenszins gebaseerd is op een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde

religieuze overtuiging. Hoe dan ook, ofschoon niet duidelijk is waar, door wie, in welke omstandigheden

en met welke intentie u gedoopt bent, kan erop gewezen worden dat het feit dat u intussen gedoopt bent,

niet wil zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Indien een verzoeker
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geen overtuigende verklaringen kan afleggen over zijn bekering tast dat de geloofwaardigheid/oprechtheid

van de bekering aan. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende

verklaringen omtrent het proces van de bekering en de kennis van het nieuw gekozen geloof, wat u, gelet

op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed.”

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd gelden.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Uw beweerde bekering en vermeende voortgezette religieuze engagement worden bovendien nogmaals

op de helling gezet door de vaststelling dat er, hoewel u doorheen uw persoonlijk onderhoud wel enige

kennis van het christendom aantoont, opmerkelijke hiaten zijn in uw kennis. Zo bent u niet op de hoogte

van drie personen die Jezus kwamen bezoeken na zijn geboorte en hoorde u nog nooit van drie koningen

of drie wijzen (CGVS, p. 22). Nochtans is dit bezoek dat Jezus na zijn geboorte van deze wijzen kreeg

niet enkel een bekende gebeurtenis uit de Bijbel, maar eveneens een christelijke feestdag die elk jaar op

6 januari gevierd wordt. Ook blijkt uit uw verklaringen dat u niet op de hoogte bent van de parabel van de

barmhartige Samaritaan (CGVS, p. 24), nochtans een welbekend verhaal over naastenliefde uit de Bijbel.

Gepolst naar deze parabel slaat u de bal mis door te zeggen dat je vruchten zal plukken als je een goede

daad doet, iets wat geenszins in deze parabel naar voren komt. Uitgenodigd om de parabel van de

barmhartige Samaritaan toe te lichten, begint u over een boomgaard, wat niet ter zake doet. Erop gewezen

dat de parabel van de barmhartige Samaritaan over een reiziger en een gewonde man gaat en gepolst of

dat een belletje doet rinkelen, geeft u toe dat dat niet het geval is (CGVS, p. 24). De vaststelling dat uw

kennis over het christendom opmerkelijke hiaten vertoont, is in het licht van uw verklaringen dat u

regelmatig naar de kerk gaat en Bijbelstudie volgt bijzonder opmerkelijk.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Hij vergenoegt zich

er immers toe op bijzonder vage, algemene, niet nader uitgewerkte en ongefundeerde wijze te poneren

dat hij toch een “vrij grondige kennis” zou hebben vertoond van het christendom en aan te geven dat

verweerder zou focussen op de drie koningen en op de parabel van de barmhartige Samaritaan. Hiermee

doet hij geen afbreuk aan en biedt hij geen dienstige verklaring voor de voormelde, opvallende hiaten in

zijn kennis van de christelijke leer. Gelet op zijn verklaarde kerkgang en Bijbelstudie, was het geenszins

onredelijk om van verzoeker te verwachten dat hij de nodige toelichting zou kunnen geven aangaande het

voorgaande.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Aangaande uw activiteiten op de sociale media en uw bewering dat u via uw profielen op facebook en

instagram predikt (CGVS, p. 7) kunnen voorts eveneens enkele merkwaardigheden aangestipt worden.

Op facebook bent u actief onder de naam ‘M.H. (…)’ doch dient er opgemerkt te worden dat de URL van

de webpagina in kwestie gewag maakt van de naam ‘Z.S. (…)’ (CGSV, p. 8). Dit komt bevreemdend over.

Voorts, hoewel u verklaart dat uw profiel openbaar raadpleegbaar is en dat u soms een keer per week,

soms een keer op de tien dagen christelijke boodschappen plaatst (CGVS, p. 28), stelt het CGVS vast dat

u op het moment van uw persoonlijk onderhoud op uw facebookprofiel dat terug gaat tot juli 2019 slechts

één christelijke boodschap op uw tijdlijn plaatste, met name op 29 april 2020. Deze boodschap kreeg

overigens slechts 2 likes. Erop gewezen dat er op uw facebookprofiel helemaal niet veel over het

christendom staat, stelt u dat u voornamelijk uw instagramaccount gebruikt (CGVS, p. 28). Hoewel u op

dit medium enigszins actiever lijkt te zijn, dient opgemerkt dat u op uw instagramaccount gebruikmaakt

van de naam ‘5403khan’ en niet van uw eigen naam. Evenmin kan uw identiteit hier op een andere wijze

achterhaald worden. Na uw persoonlijk onderhoud op 9 juli 2020 verscheen er op uw facebookprofiel

overigens nog een christelijke boodschap, die gepost werd op 30 juni 2020, waarvoor u overigens slechts

drie likes kreeg, n een op 16 juli 2020 gepost bericht waarvoor u slechts zeven likes kreeg. Dat u op de

sociale media uw volgers tracht te overtuigen van de christelijke leer maakt u bijgevolg niet aannemelijk.

Hoe dan ook, gezien uw bekering niet geloofwaardig geacht wordt en uw posts op de sociale media

bijgevolg een onoprecht karakter vertonen, blijkt uit niets dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij

terugkeer naar Iran de christelijke inhoud van uw sociale media uit te wissen.”

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

poneert dat zijn profiel op Facebook toch niet openbaar was en dat verweerder daardoor geen toegang

had tot de volle inhoud, dient te worden vastgesteld dat dit diametraal ingaat tegen zijn initieel afgelegde

verklaringen. Bovendien staaft of onderbouwt verzoeker deze bewering op generlei wijze en toont hij niet

aan dat of welke bezwarende inhoud er voor het overige op zijn Facebook zou staan; laat staan dat hij

zou aantonen of aannemelijk maken dat iemand hiervan op de hoogte zou zijn of dat hij daardoor zou

dreigen te worden geviseerd of gevolgd. Nochtans werd hij er bij het CGVS, na erop te zijn gewezen dat

er nagenoeg niets op zijn Facebook terug te vinden was, op gewezen dat hij, indien hij bijkomend

bewijsmateriaal omtrent zijn activiteiten op de sociale media wenste over te maken, hij zulks mocht doen
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(administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.28). Hoe dan ook geeft verzoeker nu zelf

aan dat zijn Facebook niet openbaar is, zodat hij, nog los van de bevreemdende discrepantie inzake de

naam, niet aantoont dat hij ten gevolge van de inhoud van zijn Facebook risico loopt. Voor het overige

laat verzoeker de voormelde motieven volledig onverlet. Bijgevolg blijven deze onverminderd overeind.

Verzoeker laat de bestreden beslissing verder volledig onverlet waar, dit mede gelet op het voorgaande,

met recht gemotiveerd wordt:

“Betreffende uw kerkgang in België en uw activiteiten op de sociale media kan tot slot nog opgemerkt

worden dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan

uw administratief dossier blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende

asielzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben

gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel

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

U heeft dit echter, zoals hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt.”

Derhalve blijven ook deze motieven onverminderd overeind. De Raad treedt verweerder bij en is van

oordeel dat uit de voorliggende landeninformatie genoegzaam blijkt dat de Iraanse autoriteiten geen

interesse hebben in het vervolgen van afgewezen asielzoekers omwille van hun activiteiten in het

buitenland, ook deze die verband houden met hun verzoek om internationale bescherming. Zij schenken

over het algemeen weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming en

hebben weinig tot geen aandacht voor wat deze verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of

op het internet gezet. Het zijn vooral personen die al een verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de

negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten die bij een terugkeer een verhoogd risico lopen om

problemen te riskeren. Dient in dit kader te worden vastgesteld dat verzoeker, dit mede gelet op de reeds

hoger gedane vaststellingen, zulks in zijner hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er

kan immers geen geloof worden gehecht aan de bewering dat hij zou zijn bekeerd tot het christendom, hij

reikt niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten

weet zouden hebben van zijn activiteiten in Europa en op de sociale media en hij maakt, gelet op het

aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat hij daardoor in

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

vaststelling niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn bekering en het

klaarblijkelijk opportunistische karakter van zijn activiteiten in België en op de sociale media,

redelijkerwijze van hem mag worden verwacht hij voorafgaand aan een terugkeer de betreffende berichten

op de sociale media verwijdert.

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

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

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

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

Verzoeker laat de bestreden beslissing voor het overige geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Volledigheidshalve kan nog aangestipt worden dat uit uw verklaringen niet blijkt dat u bij terugkeer naar

Iran problemen zou kennen omwille van politieke activiteiten. U gaf immers te kennen dat u in Iran nooit

politieke activiteiten had (CGVS, p. 6). In België nam u slechts één keer deel aan een betoging in de

omgeving van het Brusselse Zuidstation naar aanleiding van wereldvrouwendag. Uit uw verklaringen blijkt

evenwel niet dat u door deze eenmalige deelname aan een betoging in het vizier van de Iraanse

autoriteiten zou lopen (CGVS, p. 6, 7). Immers, u stelt dat u gewoon mee stapte terwijl de anderen slogans

riepen. Deze betoging was niet echt tegen iemand gericht en had op zich geen betrekking op Iran.”

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

geheel ongemoeid laat, onverminderd gehandhaafd.

De overige door verzoeker neergelegde stukken en documenten, zoals opgenomen in de map

‘documenten’ in het administratief dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde, pertinent en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of

betwist, tot slot geen afbreuk doen aan het voorgaande. Deze redenen worden, gezien zij door verzoeker

niet worden aangevochten, door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“De overige documenten die u neerlegt in het kader van uw verzoek kunnen voorgaande vaststellingen

niet wijzigen. Uw rijbewijs, shenasnameh en het document inzake uw scheiding tonen slechts uw

nationaliteit, identiteit en burgerlijke staat aan die hier niet ter discussie staan. De kaart van uw legerdienst

heeft geen betrekking op uw beweerde problemen bij terugkeer naar Iran. De stapel medische

documenten die u voorlegt ondersteunt uw verklaringen dat u suikerziekte heeft en problemen heeft met

uw longen en uw darmen maar heeft geen betrekking op uw vrees bij terugkeer naar Iran.”
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

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

in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in zijner hoofde

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

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

3.7. Verzoeker duidt voor het overige niet op welke wijze het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel

in casu en door verweerder zouden zijn geschonden. Bijgevolg wordt ook de schending van deze

beginselen niet dienstig aangevoerd.

3.8. 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.
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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.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


