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 nr. 262 369 van 18 oktober 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: 1. X  

2. X  

3. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN EENOO 

Torhoutsestraat 307 

8020 RUDDERVOORDE 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 

28 december 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 24 november 2020. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de administratieve dossiers. 

 

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

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij en haar advocaat DIN loco advocaat  

D. VAN EENOO, die tevens de overige verzoekende partijen vertegenwoordigt en van attaché  

H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissingen 

 

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van D. Poorya (eerste verzoeker) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

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

Fars. U bent geboren als moslim en uw ouders voedden u in die religie op. Uw vader was streng religieus. 

U reciteerde als kind de Koran en op school werd u regelmatig naar de moskee gebracht om mee te doen 

aan het groepsgebed. Zelf hechtte u totaal geen waarde aan het moslimgeloof. In uw puberteit, rond uw 
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vijftiende levensjaar, merkte u dat de mensen die het meeste baden, het meest corrupt waren. U merkte 

dat iedereen die zich moslim noemde en praktiseerde, alleen maar bezig was om schade toe te brengen 

aan anderen om er zelf beter van te worden. Thuis was er vaak ruzie tussen uw ouders. Uw moeder was 

in de ogen van uw vader eerder zijn dienstmeid dan zijn echtgenote. Uw vader bepaalde wanneer uw 

moeder Zahra T. (…) (O.V.X) naar buiten mocht en welke kleren ze mocht dragen. Uw vier tantes 

Mahshid, Rooya, Mahnaz en Mahdodh, die streng religieus waren, gooiden olie op het vuur en kozen in 

de discussies tussen uw ouders steeds de kant van uw vader. Uw ouders scheidden van elkaar op 28 

bahman 1394 (Perzische kalender, komt overeen met 17 februari 2016 volgens onze kalender). U was op 

dat moment al meerderjarig dus u mocht kiezen bij welke ouder u wilde blijven. U woonde na de scheiding 

bij uw moeder samen met uw broer Pooyan D. (…) (O.V. X). In de laatste één of twee jaar voor uw vertrek 

uit Iran had u enkel nog telefonisch contact met uw vader. 

In shahrivar 1395 (augustus-september 2016) begon u te werken voor het bedrijf Afarin Behgol. U leerde 

er uw collega Ashkan kennen. Ashkan was iemand die altijd anderen hielp zonder er zelf iets voor terug 

te verwachten. Jullie werden zodanig bevriend dat jullie geregeld bij elkaar over de vloer kwamen. In het 

begin van de vriendschap kwam religie niet expliciet aan bod. Ashkan had het wel steeds over de 

barmhartige God en de heler. In farvardin 1397 (maart-april 2018) begon u te werken voor het bedrijf 

Pishgan. Ondanks het feit dat Ashkan niet langer uw collega was, bleef het contact tussen jullie bestaan 

en de vriendschap ook. In het begin van esfand 1397 (eind februari of begin maart 2019), vertelde Ashkan 

u voor het eerst dat hij christen was. Ashkans moeder had borstkanker. Het was een zeer kwaadaardige 

tumor. Ashkan was ervan overtuigd dat zijn moeder door het bidden en door de kracht van de Heilige 

Geest en Christus weer beter zou worden. Hij vertelde u dat er bijeenkomsten waren van een huiskerk in 

zijn woning in de straat Roudehen in de wijk Merhabad. U was heel nieuwsgierig om te zien hoe het er 

aan toeging tijdens zo’n huiskerkdienst. U bezocht de huiskerk een eerste keer in esfand 1397 (februari 

– maart 2019). Naarmate u meer leerde over Christus, raakte u meer geïnteresseerd in het christendom. 

Bij uw tweede bezoek aan de huiskerk overtuigde u uw broer Pooyan om met u mee te komen. In farvardin 

1398 (maart-april 2019) werd u gepromoveerd tot manager en kreeg u een loonsverhoging. U besloot 

Ashkan in dienst te nemen. In diezelfde maand kwam het nieuws dat Ashkans moeder aan de beterhand 

was. Door beide gebeurtenissen, zo kort nadat u voor het eerst met het christendom in contact kwam, 

raakte u nog meer overtuigd van de kracht van het christendom. U bezocht de huiskerk twee of drie keer 

per maand, telkens op vrijdag. Op 13 ordibehest 1398 (3 mei 2019) werd in de huiskerk voor u het 

verlossingsgebed opgezegd. Op vrijdag 22 shahrivar 1398 (13 september 2019) nam één van de 

huiskerkleden, Mohammad G. (…), contact met u op. Hij had gezien dat Ashkan in de boeien werd 

geslagen en afgevoerd. U belde uw moeder en vertelde haar de identiteitsdocumenten mee te nemen en 

het huis te verlaten. Zelf vluchtten u en uw broer naar het huis van uw broers vriend Amir. De dag na het 

incident liet uw moeder weten dat ze een smokkelaar had gevonden die u het land uit kon helpen. Twee 

dagen na het incident, op 24 shahrivar 1398 (15 september 2019), poseerde u voor een pasfoto en gaf u 

vingerafdrukken om een Schengenvisum te bekomen. U verliet Iran op 16 mehr 1398 (8 oktober 2019) 

met uw eigen paspoort. U vloog naar Griekenland, bleef daar een nacht en kwam met het vliegtuig in 

België aan op 17 mehr 1398 (9 oktober 2019). Op 16 oktober nam een smokkelaar uw Iraanse paspoorten 

van u af en bezorgde hij u een vals paspoort om naar Groot-Brittannië te vliegen. U werd diezelfde dag 

onderschept in de luchthaven van Zaventem zonder geldige verblijfspapieren. Gedurende vijf maanden 

wachtte u op de smokkelaar om een nieuwe poging te wagen naar Groot-Brittannië te reizen. U bezocht 

tijdens deze periode geen kerk omdat u bang was om in de problemen te raken als u zonder 

identiteitspapieren zou aangesproken worden door de politie. Toen u de smokkelaar niet langer kon 

bereiken, diende u op 10 februari 2020 een verzoek om internationale bescherming in. Twee weken nadat 

u zich had aangemeld, bezocht u voor het eerst het Christian Center in Brussel. U volgt wekelijkse 

Bijbelstudie op woensdag. Op vrijdag worden er getuigenissen afgelegd en psalmen gebeden. Op zondag 

woont u de kerkdienst bij. Als de kerk het toelaat bent u fysiek aanwezig, anders gaat het online door. 

Bij terugkeer naar Iran vreest u de doodstraf te krijgen omwille van uw bekering tot het christendom. Ook 

vreest u voor uw leven door de familie van uw vader. Uw tante Mahshid neemt het uw moeder kwalijk dat 

u en uw broer zijn bekeerd tot het christendom. De echtgenoot van uw tante Mahshid werkt voor Ettela’at 

(inlichtingendienst van de IRGC). 

Ter staving van uw identiteit legt u een kopie van de eerste pagina van uw paspoort voor, net als een 

kopie van uw karte melli (nationale kaart), een kopie van uw rijbewijs en een kopie van uw shenasnameh 

(geboorteboekje). Verder legt u ook een kopie voor van de karte melli van uw broer Pooyan D. (…), een 

kopie van de shenasnameh (geboorteboekje) van uw broer Pooyan D. (…), een kopie van de eerste 

pagina van het paspoort van uw broer Pooyan D. (…), een kopie van de karte melli van uw moeder Zahra 

T. (…) en een kopie van de tweede pagina uit de shenasnameh van uw moeder Zahra T. (…) neer. Ter 

ondersteuning van uw verzoek legt u drie aanbevelingsbrieven voor, dd 30 september 2020 en 

ondertekend door priester Daniel C. (…) van het Christian Center in Brussel. Deze brieven attesteren dat 

uzelf, uw broer Pooyan D. (…) en uw moeder Zahra T. (…) geregeld de vieringen in het Christian Center 
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bijwonen. Verder legt u ook vier foto’s voor van uw activiteiten bij het Christian Center en drie screenshots, 

genomen van een telefoon die gebruikt wordt om een online viering te volgen. Tot slot legt u ook een 

uitgeprinte e-mail voor, ondertekend door psychiater Alireza Z. (…) in Iran. In deze email worden uw 

moeder antidepressiva voorgeschreven. 

B. Motivering 

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

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

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

rechtvaardigt. Wat betreft uw voorkeur om door een vrouwelijke tolk en een vrouwelijke protection officer 

gehoord te worden, dient vastgesteld dat de argumenten die u aandraagt voor uw verzoek niet 

weerhouden kunnen worden. U stelt in dit verband immers louter dat vrouwen meer geduld hebben dan 

mannen (vragenlijst bijzondere procedurele noden Poorya D. (…), dd. 3 juli 2020, p. 3). Deze opmerking 

is in strijd met de waarden die door het Commissariaatgeneraal worden gehanteerd en er kan dan ook 

geen gevolg aan gegeven worden. Bovendien is het persoonlijk onderhoud, waarbij u gehoord werd in het 

bijzijn van een mannelijke protection officer en een vrouwelijke tolk, in goede omstandigheden verlopen 

en gaf u op geen enkel moment aan dat er een probleem zou zijn. Gelet op wat voorafgaat kan in de 

gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van 

onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

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

dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw administratief 

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

bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. 

Uit uw verklaringen blijkt dat u op 9 oktober 2019 in België aankwam, terwijl u pas op 10 februari 2020 

een verzoek om internationale bescherming indiende. Nochtans vreesde u tijdens deze periode de 

doodstraf omwille van uw bekering tot het christendom en was uw vertrek uit Iran ingegeven door deze 

vrees. Uw verklaring voor het niet eerder indienen van een verzoek om internationale bescherming, 

namelijk dat u met de smokkelaar had afgesproken dat hij u naar Groot-Brittannië zou brengen en dat u 

hem al betaald had om tot daar te raken (Notities Persoonlijk Onderhoud Poorya D. (…), dd. 2 oktober 

2020, p. 13), overtuigt allerminst. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige 

schade in zijn land van herkomst, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een 

veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van 

bescherming en zich terdege informeert over de procedure ter zake. U verklaarde in dit verband dat de 

smokkelaar u had verteld dat het hier niet veilig was. U verklaarde dat u zelf van niets wist, dat u nooit 

buiten Iran was geweest en dat u daarom de smokkelaar op zijn woord hebt geloofd (NPO PrD p. 13). 

Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Uw broer Pooyan D. (…)verklaarde tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud dat hij in de periode tussen oktober 2019 en februari 2020 toegang had tot het internet en dat 

hij dit gebruikte om zaken op te zoeken over zijn geloof (NPO Pooyan D. (…), dd 30 september 2020, p. 

20). U woonde tijdens deze periode op hetzelfde adres als uw broer. Derhalve beschikte ook u over 

internet en had u de mogelijkheid uzelf te informeren in verband met de te volgen procedure. Dat u 

gedurende vijf maanden in België verbleef zonder om internationale bescherming te verzoeken, is een 

houding die geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met een gegronde vrees voor vervolging 

of ernstige schade. Dit gedrag relativeert dan ook in ernstige mate uw voorgehouden vrees. 

Uw voorgehouden vrees wordt bovendien nog verder ondermijnd door de vaststelling dat u het risico nam 

om met uw eigen paspoort het land te verlaten (NPO PrD p. 13). In verband met uw vertrek uit Iran 

verklaarden zowel uzelf (NPO PrD p. 13), uw broer Pooyan D. (…) (NPO PnD p. 11) als uw moeder Zahra 

T. (…) (NPO Zahra T. (…) p. 10 en 11) dat uw moeder degene was die uw vertrek uit Iran regelde. Zij 

nam hiervoor contact met een smokkelaar die jullie alle drie een Schengenvisum voor Griekenland 

bezorgde. Uw moeder kon echter niet verklaren op welke manier de smokkelaar ervoor had gezorgd dat 

jullie met jullie eigen paspoort het land konden verlaten. Zij wierp louter de mogelijkheid op dat de 

smokkelaar contacten zou kunnen hebben in de luchthaven (NPO ZT p. 15). Deze verklaring is niet 

afdoende om het door u genomen risico te verklaren. De vaststelling dat u Iran verliet met uw eigen 

paspoort terwijl u vreesde gezocht te worden door de autoriteiten, ondermijnt nog verder de ernst van uw 

vrees. 

Uw moeder Zahra T. (…) legde in verband met uw vertrek uit Iran bovendien herhaaldelijk tegenstrijdige 

en ongeloofwaardige verklaringen af tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS. Zo antwoordde zij 

in eerste instantie ontkennend op de vraag of zij ooit eerder een Schengenvisum had aangevraagd (NPO 

ZT p. 11). Nochtans beschikt het Commissariaat-generaal over informatie dat uw moeder Zahra T. (…) 

op 22 januari 2019 een Schengenvisum kreeg uitgereikt door de Griekse ambassade in Teheran. Dat 

Schengenvisum was geldig van 9 februari 2019 tot 4 maart 2019. Hiermee geconfronteerd, verklaarde uw 

moeder plots dat de smokkelaar het betreffende visum had geregeld. Ze verklaarde dat ze het eerste 
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visum weigerde toen bleek dat zij als enige een visum zou krijgen en dat haar zonen geen visum zouden 

krijgen (NPO ZT p. 18). Even later verklaarde uw moeder dan weer dat zij het betreffende Schengenvisum 

nooit had gekregen en dat de smokkelaar haar verteld had dat de procedure onvolledig was (NPO ZT p. 

18). Deze verklaringen zijn niet alleen onderling tegenstrijdig, ze zijn ook in tegenspraak met de informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, namelijk dat het bewuste Schengenvisum wel degelijk 

werd uitgereikt aan uw moeder. Het is bovendien hoogst opmerkelijk dat het Schengenvisum in kwestie 

werd uitgereikt meer dan zeven maanden voor de door u beweerde problemen met de huiskerk 

plaatsvonden. 

Gevraagd waarom ze tijdens het persoonlijk onderhoud had verklaard dat ze nooit eerder een visum had 

aangevraagd, antwoordde uw moeder dat ze er niet aan had gedacht en het zich pas herinnerde toen 

haar de vraag werd gesteld (NPO ZT p. 18). Uw moeder verklaarde dat ze het visum had aangevraagd 

om naar Oostenrijk te reizen voor toeristische doeleinden (NPO ZT p.18). Ze sprak hiervoor met de 

smokkelaar een bedrag af van 40 tot 50 miljoen toman en vergat dat achteraf omdat ze die reis nooit had 

gemaakt (NPO ZT p. 19). Deze verklaring doet de wenkbrauwen fronsen. Het is vooreerst bevreemdend 

dat uw moeder, die moeite had om financieel rond te komen (cfr infra), bereid zou zijn zoveel geld te 

betalen voor een uitstap die louter toeristische doeleinden had. Bovendien is uw moeders verklaring dat 

zij tussen 9 februari en 4 maart 2019 niet naar Europa reisde, een blote bewering die zij op geen enkele 

manier kan staven. Dat jullie alle drie jullie eigen paspoort aan de smokkelaar zouden hebben afgegeven 

na aankomst in België (NPO Prd p. 13), stemt in dit verband trouwens ook tot nadenken. Door uw paspoort 

niet voor te leggen, maakt uw moeder immers iedere controle van eventuele eerdere verplaatsingen vanuit 

Iran naar de Schengenzone onmogelijk. Door dit alles rijst sterk het vermoeden dat uw moeder mogelijk 

een eerder vertrek uit Iran, dat zich voordeed voor de door u beweerde problemen in Iran hadden 

plaatsgevonden, probeerde te verhullen voor het Commissariaat-generaal. Hierdoor komt de 

geloofwaardigheid van uw moeders verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet, 

ernstig op de helling te staan. 

Daarenboven legden u, uw broer en uw moeder ook in verband met de tweede Schengenvisumaanvraag 

voor Griekenland (die voorafging aan uw vertrek uit Iran en werd uitgereikt door de Griekse ambassade 

op maandag 16 september 2019) verschillende tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen af. 

Wat betreft de locatie van de betreffende visumaanvraag, stelde uw moeder dat zij vingerafdrukken diende 

te geven in een woning in een gebouw met twee verdiepingen (NPO ZT p. 11). Even later verklaarde zij 

dat het gebouw waar ze haar vingerafdrukken gaf voor de tweede visumaanvraag niet hetzelfde gebouw 

betrof als datgene waar zij voor haar eerdere visumaanvraag in januari 2019 was geweest om 

vingerafdrukken te geven (NPO ZT p. 19). Nochtans worden volgens informatie waarover het 

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

visumaanvragen voor Griekenland sinds februari 2018 georganiseerd op de vierde verdieping van het 

gebouw voor ‘joint visa applications’ van de organisatie VFS Global. Deze inconsistente verklaringen 

ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw moeder beweerde omstandigheden waarin de 

Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Wat betreft het tijdstip van de betreffende visumaanvraag, verklaarden zowel u als uw broer Pooyan dat 

uw foto’s en vingerafdrukken werden genomen twee dagen na de inval in de huiskerk (NPO PrD p. 13, 

NPO PnD p. 10 en 11). De inval in de huiskerk vond volgens uw verklaringen plaats op 22 shahrivar 1398 

(vrijdag 13 september 2019). Uw moeder Zahra T. (…) verklaarde in dit verband dat het ongeveer 25 

shahrivar was (16 september 2019) toen haar vingerafdrukken en pasfoto’s genomen werden (NPO ZT 

p. 10). De Schengenvisa van uzelf, uw moeder Zahra T. (…) en uw broer Pooyan D. (…) werden echter 

uitgereikt door de Griekse ambassade op maandag 16 september 2019 (zie administratief dossier). Het 

is binnen een Iraanse context weinig geloofwaardig dat een smokkelaar er binnen een tijdsbestek van 

amper twee dagen in zou slagen om niet alleen een afspraak te regelen voor het afnemen van pasfoto’s 

en vingerafdrukken, maar ook nog eens een geldig Schengenvisum te laten uitreiken. Dit geldt des te 

meer omdat de Griekse ambassade gesloten is op vrijdag en zaterdag (zie informatie administratief 

dossier). Deze opmerkelijke verklaringen ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw 

moeder beweerde omstandigheden waarin de Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Bovendien kon uw moeder niet op een geloofwaardige manier verklaren hoe zij de smokkelaar betaalde 

voor zijn diensten. Uw moeder stelde dat zij de smokkelaar 500 miljoen toman betaalde om u, uw broer 

Pooyan en haarzelf naar Groot-Brittannië te brengen. Omgerekend in Euro, gebruik makend van de 

wisselkoers van 13 september 2019, gaat het om een bedrag van 107.378 euro. U verklaarde tijdens uw 

persoonlijk onderhoud dat u naast uw studies moest werken om de kosten van de huur te kunnen betalen 

(NPO PrD p. 6) en dat uw thuissituatie dermate moeilijk was dat uw vriend Ashkan af en toe eten voor u 

kocht (NPO Prd p. 10). In het licht van deze verklaringen is het bevreemdend dat uw moeder in een korte 

tijdspanne een bedrag van 500 miljoen toman bijeen wist te brengen. Gevraagd hoe zij hierin was 

geslaagd, verklaarde uw moeder dat 300 miljoen toman afkomstig was van de mehriyé of bruidsschat die 

haar voormalige echtgenoot haar na de scheiding had toegekend (NPO ZT p. 11). Deze verklaring doet 
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de wenkbrauwen ernstig fronsen. Zij is immers strijdig met uw eigen verklaring dat uw vader na de 

scheiding niet het volledige bedrag van de bruidsschat aan uw moeder betaalde (NPO PrD p. 6). Uw vader 

betaalde volgens uw verklaringen bovendien niet in een keer maar als een maandelijkse aflossing die 

werd gestort op uw moeders rekening. U moest daar nog wat bovenop doen om de maandelijkse huur te 

kunnen betalen (NPO PrD p. 6). Bovendien is uw moeders verklaring dat zij de smokkelaar betaalde met 

het geld van haar bruidsschat ook in strijd met de scheidingsakte die door uw moeder werd voorgelegd. 

Daarin staat immers vermeld dat uw moeder tijdens de echtscheiding afstand deed van haar mehriyé in 

ruil voor het recht om van uw vader te scheiden. Het kwijtschelden van de mehriyé om zo het recht op 

scheiding te bekomen is overigens een praktijk die wel vaker voorkomt in Iran (zie informatie administratief 

dossier). Uw moeders verklaring dat ze buiten de scheidingsakte om een overeenkomst met uw vader 

had gesloten om zo alsnog haar bruidsschat te verkrijgen (NPO ZT p. 11), kan niet weerhouden worden. 

Ook deze uitspraak is immers strijdig met uw eigen verklaringen ter zake (cfr supra). Bovendien is het 

ongeloofwaardig dat uw ouders, die elkaar na de scheiding niet konden luchten (NPO ZT p. 11), de 

financiële aspecten van de echtscheiding buiten de scheidingsake om geregeld zouden hebben. U 

verklaarde in dit verband overigens dat uw vader uw moeder tijdens de echtscheiding een document liet 

ondertekenen waardoor ze het recht verloor om na de scheiding bezwaar aan te tekenen (NPO PrD p. 6). 

De ongeloofwaardige en inconsistente verklaringen die uw moeder aflegde met betrekking tot de 

bruidsschat waarmee ze de smokkelaar betaalde, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door 

uw moeder beweerde omstandigheden waarin de Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Ook wat het resterende bedrag van 200 miljoen toman betreft, dat uw moeder naast de 300 miljoen van 

de bruidsschat nodig had om uw tickets te betalen, legde uw moeder tegenstrijdige en inconsistente 

verklaringen af. Gevraagd waar ze dit bedrag vandaan haalde, antwoordde zij dat ze een deel bekwam 

door haar goud en sieraden te verkopen en dat ze een ander deel had geleend (NPO ZT p. 11). Gevraagd 

waar zij het goud en de sieraden had verkocht, wijzigde uw moeder haar verklaring. Nu stelde zij dat zij 

de sieraden niet verkocht maar aan Masih M. (…) gaf, de man van haar nicht Laia. Masih leende uw 

moeder 100 miljoen toman met de bedoeling dat hij de sieraden achteraf zou verkopen (NPO ZT p. 

11+12). Gevraagd waar zij de resterende 100 miljoen dan had gehaald, wijzigde uw moeder opnieuw haar 

verklaring. Zij beweerde nu dat Masih M. (…) haar 120 of 130 miljoen toman leende en dat hij de gouden 

sieraden achteraf moest verkopen om tot 200 miljoen te komen (NPO ZT p. 12). Erop gewezen dat ze in 

dat geval nog steeds niet genoeg had om de smokkelaar te betalen, wijzigde uw moeder ten derde male 

haar verklaring. Ze stelde nu dat Masih haar 200 miljoen toman gaf en dat hij geld leende bij anderen dat 

hij zou teruggeven nadat hij de gouden sieraden verkocht had (NPO ZT p. 12). Deze stroeve en onderling 

tegenstrijdige verklaringen halen de geloofwaardigheid ervan compleet onderuit. Hierdoor dienen 

bijkomende vraagtekens geplaatst worden bij uw moeders stelling dat zij door middel van betaling van 

een bedrag van 500 miljoen toman aan een smokkelaar een Schengenvisum voor Griekenland wist te 

regelen voor u, uw broer en haarzelf. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, meer bepaald dat u zonder problemen met uw eigen 

paspoort het land kon uitreizen, dat uw moeder ongeloofwaardige verklaringen aflegde in verband met 

haar Schengenvisumaanvraag in januari 2019, dat de Schengenvisumprocedure in september 2019 zoals 

die door u, uw broer en uw moeder werd beschreven niet strookt met de informatie beschikbaar op het 

Commissariaatgeneraal en dat uw moeder niet op een geloofwaardige manier kon uitleggen hoe zij de 

smokkelaar betaalde voor de Schengenvisumprocedure in september 2019, ondermijnt in ernstige mate 

de geloofwaardigheid van uw verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet. Hierdoor 

komt ook de geloofwaardigheid van uw verklaring inderhaast Iran te hebben verlaten uit vrees voor de 

autoriteiten omwille van uw geloofsafval en bekering tot het christendom, ernstig op de helling te staan. 

Bovendien legde u ook in verband met uw bekering tot het christendom vage en weinig coherente 

verklaringen af. 

Zo verklaarde u dat u geïntroduceerd werd tot het christendom door uw vriend en voormalige collega 

Ashkan (NPO PrD p. 3). U verklaarde dat u Ashkan had leren kennen in shahrivar 1395 (augustus – 

september 2015). Hij was uw begeleider op het werk, u maakte zakenreizen met hem en jullie vriendschap 

werd mettertijd steeds hechter. U was zodanig met Ashkan bevriend dat u bij hem thuis over de vloer 

kwam, dat jullie samen uitgingen en dat hij u eten bracht omdat jullie het thuis moeilijk hadden (NPO PrD 

p. 8, 9 en 10). Ook bezocht u vanaf esfand 1397 tot 22 shahrivar 1398 (februari – maart 2018 tot 13 

september 2018) een huiskerk die doorging in Ashkans woning (cfr infra). In het licht van deze 

verklaringen is het zeer bevreemdend dat u haast geen informatie kon verschaffen over de 

omstandigheden waarin Ashkan zich zelf tot het christendom bekeerde. Hiernaar gevraagd, antwoordde 

u dat een vriend met de naam Rasmik tegen hem gepredikt had. U beweerde deze persoon niet te kennen 

en verklaarde ook niet te weten hoe Ashkans bekering was gegaan of wat er was gebeurd (NPO PrD p. 

17). U kon ook niet vertellen op welke locatie de huiskerk doorging in de periode voor Rasmik tegen 

Ashkan gepredikt had (NPO Prd p.18). Dat Ashkan u wel in contact zou hebben gebracht met een huiskerk 

maar u weinig tot niets zou hebben verteld over zijn eigen ‘bekeringstraject’, haalt de geloofwaardigheid 
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van uw verklaringen aangaande uw eigen bekeringstraject in ernstige mate onderuit. Gezien de hechte 

vriendschap die u de drie voorgaande jaren met Ashkan had ontwikkeld (cfr supra), kan verwacht worden 

dat hij u in detail over zijn bekeringstraject verteld zou hebben. Dit geldt des te meer daar Rasmik volgens 

uw verklaringen deel uitmaakte van uw huiskerkgroep (NPO PrD p.17). 

Met betrekking tot uw eerste huiskerkbezoek verklaarde u dat u nieuwsgierig was om te zien hoe het er 

in zo’n dienst aan toe ging. Wat u vooral aansprak, was om meer te weten over Christus. (NPO PrD p. 

15). Wanneer u even later gevraagd werd waarom u, gezien het risico dat in Iran met huiskerkbezoek 

gepaard gaat, toch besloot om aan een huiskerk deel te nemen, stelde u dan weer dat u nu eenmaal het 

licht had gezien en de waarheid had ontdekt (NPO PrD p. 16). Het is weinig coherent dat u enerzijds 

stelde de waarheid reeds ontdekt te hebben, terwijl u anderzijds stelde nieuwsgierig geweest te zijn en op 

zoek naar meer informatie. Bovendien blijven uw verklaringen aangaande de dieperliggende reden voor 

uw bekering vaag en weinig concreet. Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich 

te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het 

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

geloofsovertuiging inhoudt. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de 

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. U slaagde er op geen enkel moment in om aannemelijk 

te maken waarom u, die het moslimgeloof als tiener had verworpen, plots het christendom als de enige 

waarheid beschouwde. U verklaarde in dit verband dat u het concept van de Heilige Drievuldigheid 

interessant vond (NPO PrD p.16) en dat u geïnteresseerd was in de figuur van Christus (NPO PrD p.15). 

Deze verklaringen zijn echter weinig concreet en kunnen niet overtuigen. U haalde verder ook de genezing 

van Ashkans moeder (NPO PrD p.15) en de mooie kans die u ineens had gekregen op gebied van werk 

en inkomen (NPO PrD p.17) aan als persoonlijke gebeurtenissen in uw leven die u ervan overtuigden de 

juiste keuze gemaakt te hebben. Ook deze argumenten kunnen echter niet aannemelijk maken waarom 

u zich tot het christendom aangetrokken voelde. Zowel de genezing van Ashkans moeder en uw promotie 

naar de rol van manager vonden volgens uw verklaringen immers plaats na uw eerste huiskerkbezoek in 

esfand 1397 (NPO PrD p. 15). Uw vage en weinig coherente verklaringen aangaande de dieperliggende 

redenen voor uw bekering doen twijfelen aan de oprechtheid ervan. 

U legde ook weinig coherente verklaringen af wat betreft het risico dat met uw huiskerkbezoek gepaard 

ging. Gevraagd waarom u in Iran ondanks het risico toch besloot een huiskerkdienst te bezoeken, 

verklaarde u dat als Christus besloten had om zichzelf aan u te openbaren, hij ook vast de intentie had 

om u te beschermen (NPO PrD p. 16). Erop gewezen dat u in Iran ook het christendom had kunnen volgen 

zonder een huiskerk te bezoeken, stelde u dat u nood had aan goede begeleiding. U wilde deel uitmaken 

van een kerkgroep. Bovendien vond u dat men niet alleen kan zitten en zeggen “ik ben een christen”, 

zonder verder activiteiten uit te voeren (NPO PrD p. 17). Ook deze verklaring kan niet overtuigen. Als u 

er werkelijk zoveel belang aan hechtte om deel uit te maken van een groep, valt redelijkerwijze te 

verwachten dat u ook in de eerste maanden na uw aankomst in België, waar u in tegenstelling tot Iran uw 

geloof wel vrij kon beleven, een kerk bezocht zou hebben. Gevraagd of u de eerste vijf maanden na uw 

aankomst in België een kerk bezocht, antwoordde u echter dit niet gedaan te hebben omdat u vreesde 

zonder identiteitsdocumenten door de politie te worden opgepakt en teruggestuurd naar Iran (NPO PrD 

p. 13). Het is weinig coherent dat u in Iran, waar huiskerkbezoek volgens uw eigen verklaringen met de 

doodstraf bestraft wordt, wel het risico nam om naar de huiskerk te gaan, terwijl u dat in België te gevaarlijk 

vond. Deze stroeve en weinig coherente verklaringen aangaande halen de geloofwaardigheid van de 

oprechtheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit. 

Bovendien legde u ook wat betreft uw huiskerkbezoek na uw bekering tot het christendom tegenstrijdige 

verklaringen af. U verklaarde dat u voor het eerst een huiskerk bezocht in het begin van de maand esfand 

1397 (eind februari - begin maart 2019). De tweede huiskerkdienst die u zou bijwonen vond plaats in de 

maand farvardin 1398 (maart – april 2019), maar toen kon u niet gaan omdat u net van werk was 

veranderd (NPO PrD p. 3+4). U nam uw broer Pooyan mee de tweede keer dat u naar de huiskerk ging. 

U verklaarde tot tweemaal toe dat dit bezoek plaatsvond in ordibehest 1398 (april-mei 2019, NPO PrD p. 

4). Even later wijzigde u echter plots uw verklaringen. U stelde nu dat het tweede huiskerkbezoek, waar 

u niet bij kon zijn, plaatsvond in het begin van het nieuwe jaar en dat u met uw broer naar de huiskerk 

ging een of twee weken na de sessie waar u niet bij kon zijn. U stelde dat dit de laatste kerkdienst van het 

jaar betrof en dat deze voor de jaarwisseling plaatsvond (NPO PrD p. 4). Deze verklaring houdt geen 

steek. Ze is immers intern tegenstrijdig. Als u uw broer meenam twee weken na de dienst waar u niet bij 

kon zijn, en als de dienst waar u niet bij kon zijn in het begin van het nieuwe jaar viel, dan is het onmogelijk 

dat u uw broer voor de jaarwisseling zou meegenomen hebben. Bovendien had u net tevoren tot tweemaal 

toe verklaard dat u uw broer voor het eerst meenam in ordibehest 1398, wat meer dan een maand na de 

jaarwisseling is (cfr supra). Hierop gewezen, verklaarde u dat de laatste dienst van het jaar waar u niet bij 

kon zijn, plaatsvond in farvardin en dat in ordibehest de eerstvolgende dienst was in het nieuwe jaar (NPO 
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PrD p. 4). Ook deze verklaring houdt geen steek. De jaarwisseling vindt in Iran immers plaats op 1 

farvardin 1398 (21 maart 2019, zie informatie administratief dossier). Bovendien heeft uw broer Pooyan 

in zijn gehoor tot tweemaal toe uitdrukkelijk verklaard dat hij voor het eerst een huiskerk bezocht aan het 

eind van de maand esfand 1397 (NPO PnD p. 17 en 20). Iemand die deelneemt aan een huiskerk in Iran 

wordt volgens uw verklaringen als een afvallige beschouwd en krijgt de doodstraf (NPo PrD p. 16). Er kan 

dan ook van u verwacht worden dat u een dergelijke ingrijpend moment in uw leven en dat van uw broer 

juist in de tijd zou kunnen situeren. Het is in dit verband overigens ook opvallend dat uw broer Pooyan, 

daarnaar gevraagd, niet kon vertellen wanneer u zich precies tot het christendom bekeerd had (NPO PnD 

p. 20). Gezien uw broer Pooyan zich op uw aandringen bekeerde tot het christendom en gezien het belang 

van die bekering voor het verdere verloop van jullie leven, kan op zijn minst verwacht worden dat u hem 

zou verteld hebben wanneer uw bekering precies plaatsvond. Uw stroeve en tegenstrijdige verklaringen 

aangaande het moment waarop u uw broer voor het eerst meenam naar de huiskerk, halen de 

geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit. 

Ook wat betreft de inval van de autoriteiten in de huiskerk op 22 shahrivar 1398 legde u enkele 

verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. Zo kon u niet vertellen wat er na zijn arrestatie 

met uw vriend Ashkam gebeurde. Ook van de andere leden van de huiskerk wist u niet of ze inmiddels 

opgepakt of gevlucht zijn. Gevraagd wat er met uw vriend Mohammad gebeurde nadat hij u waarschuwde, 

moest u het antwoord schuldig blijven (NPO PrD p.18). Gezien u tussen de dag van de inval op 22 

shahrivar 1398 (13 september 2019) en de dag van uw vertrek uit Iran op 16 mehr 1398 (8 oktober 2019) 

over Mohammads telefoonnummer beschikte (NPO PrD p.8), en gezien de impact die Mohammads 

telefonische verklaring dat de huiskerk ontdekt was had op het verdere verloop van uw leven, is het wel 

heel opmerkelijk dat u geen enkele poging deed om Mohammad in de voornoemde periode te contacteren 

om meer duidelijkheid te bekomen over wat er precies was gebeurd. Het is immers op basis van 

Mohammads telefoontje dat u besloot om samen met uw broer en uw moeder hals over kop het land te 

verlaten. Uw verklaring dat u Mohammad niet contacteerde omdat u hem en uzelf niet nog meer in 

problemen wilde brengen (NPO PrD p.18), kan niet weerhouden worden. U had immers aan de hand van 

zijn telefoonnummer perfect een tussenpersoon kunnen aanspreken om meer informatie te bekomen. U 

verklaarde integendeel dat u op geen enkele manier heeft geprobeerd om informatie te krijgen over wat 

er met Ashkan en de andere leden van de huiskerk was gebeurd. U stelde in dit verband verder nog dat 

u geen contactgegevens meer van hen had omdat de smokkelaar u had verteld dat u uw telefoon moest 

weggooien voor u naar Engeland vertrok (NPO PrD p. 18). Ook deze verklaring kan niet weerhouden 

worden. U had deze telefoon immers bij toen u van Iran naar België vloog (NPO PrD p. 19) en had dus 

ruimschoots de tijd om te proberen de andere huiskerkleden te contacteren. Het feit dat u geen enkele 

poging deed om meer informatie te bekomen, is bevreemdend in het licht van de hechte 

vriendschapsband die u met Ashkan onderhield (cfr supra). Dit geldt des te meer aangezien u niet zeker 

wist of de inval van de autoriteiten in Ashkans woning gelinkt was aan de huiskerk zelf. Het zou immers 

ook kunnen dat de inval te maken had met het gedrag van Askhans vader, die openlijk zijn ongenoegen 

uitte over het Iraanse regime (NPO PrD p. 19). Dat u niet heeft proberen te achterhalen wat er na de inval 

met de andere huiskerkleden is gebeurd, noch wat de reden voor de inval was, hoewel het hier om 

elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse 

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

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

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

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

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

vluchtrelaas. 

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

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

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

of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

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

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

opportunistische motieven berust. Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op 

post, kan worden opgemerkt dat het eerste dergelijke bericht pas dateert van september 2020 (NPO PrD 

p. 11) en dat er, gelet op het opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het 

christendom, verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets 

wijst erop dat deze facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit 

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

dossier, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. 
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Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of 

op internet hebben gezet. Het zijn personen met een verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals 

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

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

Ook wat betreft de vrees die u en uw moeder uitten om bij een terugkeer naar Iran door uw voormalige 

schoonfamilie vermoord te worden, legden jullie verschillende verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig 

doen fronsen. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat er zowel volgens uw eigen verklaringen als 

volgens de verklaringen van uw moeder een direct causaal verband bestaat tussen jullie vrees voor uw 

tante Mashid en jullie bekering tot het christendom (NPO ZT p. 19 en NPO PrD p. 20). Aangezien geen 

geloof gehecht kan worden aan uw bekering tot het christendom, komt ook de geloofwaardigheid van uw 

vrees omwille van uw bekering door de familie van uw vader gedood te worden, ernstig op de helling te 

staan. Hetzelfde geldt voor de vrees die uw moeder koestert ten opzichte van de familie van haar 

voormalige echtgenoot. Uw moeder gaf overigens zelf aan geen enkele concrete aanwijzing te hebben 

om deze vrees te staven (NPO ZT p. 19). 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat u, uw moeder en uw broer wat betreft uw omgang met Mashid 

en haar echtgenoot weinig coherente verklaringen aflegden. Zo onderbouwde uw moeder de vrees voor 

haar schoonfamilie door te stellen dat haar schoonzus Mashid getrouwd was met een lid van de Ettela’at 

genaamd Ali K. (…). Zij verklaarde dat haar schoonbroer u en uw broer pestte, dat hij probeerde jullie 

geloviger op te voeden, dat hij jullie beperkte in het dragen van hun kledij, dat hij jullie verplichtte om 

dagelijks het gebed te doen en dat hij jullie niet toeliet om te gaan met jullie nichtjes (NPO ZT p. 6). Gezien 

het belang dat zij in haar verklaringen hechtte aan de connecties van de echtgenoot van haar voormalige 

schoonzus bij Ettela’at (Iraanse veiligheidsdiensten), is het opvallend dat noch uw moeder (NPO ZT p. 

10), noch uw broer Pooyan (NPO PnD p. 6), noch uzelf (NPO PrD p. 10) konden vertellen welke functie 

Ali K. (…) precies uitoefent bij Ettela’at. Uw moeder gaf aan sinds de scheiding in 2016 alle contacten met 

uw vader verbroken te hebben en ook geen contact meer te hebben met zijn familie (NPO ZT p. 11). Zij 

verklaarde dat u en uw broer in het laatste jaar voor de scheiding van uw ouders, dus sinds het begin van 

2015, nooit meer bij uw tante Mahshid en haar echtgenoot op bezoek gingen (NPO ZT p. 8). Zowel u als 

uw broer stelden uw tante Mahshid al heel lang niet meer te hebben gezien of gehoord (NPO PrD p. 7, 

NPO PnD p. 8). U verklaarde bovendien dat u de echtgenoot van uw tante Mashid in totaal maar twee of 

drie keer heeft gezien (NPO PrD p. 10). Deze verklaringen zijn niet consistent met wat uw moeder eerder 

had verklaard (cfr supra) en ondermijnen verder de ernst van uw vrees om door uw tante vermoord te 

worden. 

Verder kan in dit verband ook nog een opvallende tegenstrijdigheid in uw verklaringen opgemerkt worden. 

Gevraagd of u profielen van sociale media had, stelde u dat u vroeger wel een Telegram en een WhatsApp 

account had, maar dat u daar voorlopig geen activiteiten meer heeft omdat de man van uw tante Mahshid 

bij Ettela’at werkt en Ettela’at makkelijk toegang heeft tot sociale media (NPO PrD p. 11). Nochtans had 

u net tevoren verklaard dat u religieuze berichten post op Facebook omdat het uw taak is als christen om 

het woord zoveel mogelijk te verspreiden (NPO PrD p.11). Gewezen op deze tegenstrijdigheid, 

veranderde u uw verklaringen. U stelde nu dat uw eerdere verklaring betrekking had op het Telegram 

account dat u onderhield toen u nog in Iran was, en dat u dat account intussen heeft stopgezet (NPO PrD 

p. 12). Erop gewezen dat uw tante in dat geval nog steeds op Facebook kan zien dat u bekeerd bent, 

stelde u simpelweg dat uw tante Mahshid geen Facebook heeft en het ook niet gebruikt (NPO PrD p. 12). 

Dit is weinig ernstig. Als u werkelijk geen sociale media zou gebruiken om te vermijden dat uw tante 

Mashid en bij uitbreiding de Ettela’at te weten komen dat u bekeerd bent, zou u volgens de bovenstaande 

redenering immers geen berichten over uw bekering op Facebook plaatsen. Uw onderling tegenstrijdige 

verklaringen halen de ernst van uw vrees bij terugkeer naar Iran door de familie van uw vader vermoord 

te worden finaal onderuit. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat er noch in uw hoofde, noch in 

hoofde van uw moeder sprake is van een gegronde vrees om bij terugkeer naar Iran vermoord te worden 

door uw tante Mashid en haar echtgenoot die bij Ettela’at werkt. 

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

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

staven enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook de identiteit van uw broer 

Pooyan D. (…) en uw moeder Zahra T. (…) staan hier niet ter discussie. De foto’s die u neerlegde om uw 

aanwezigheid in het Christian Center in Brussel te staven, impliceren niet dat er dient te worden uitgegaan 

van een geloofwaardige bekering. Elke bekering dient aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende 

verklaringen omtrent het proces van de bekering, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins 

deed. Hetzelfde geldt voor de screenshots van uw telefoon die u neerlegde om aan te tonen dat u online 

vieringen hebt gevolgd. Ook de drie steunbrieven van het Christian Center die u voorlegde, kunnen de 

geloofwaardigheid van uw bekering niet herstellen. Deze documenten hebben louter een ondersteunende 

functie en dienen gepaard te gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in uw zaak allesbehalve het 
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geval is. Tot slot diende u ook een e-mail in van de Iraanse psychiater van uw moeder Zahra T. (…). Dit 

document is louter van belang voor het verzoek om internationale bescherming en wordt om die reden in 

voorgenoemde beslissing besproken. 

In het kader van het verzoek om internationale bescherming van uw moeder en uw broer werd door mij 

tevens besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

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.” 

 

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van D. Pooyan (tweede verzoeker) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

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

Fars. Uw bent geboren als moslim en uw ouders voedden u ook in deze religie op. Niettemin ging u enkel 

met hen naar de moskee als er een dierbare was overleden. U was van kinds af aan getuige van de ruzies 

tussen uw ouders. De islam speelde daarin een belangrijke rol. Zo zette uw vader uw moeder tegen haar 

zin onder druk om een chador te dragen, te bidden en de moslimreligie te praktiseren. U stoorde zich aan 

het feit dat de islam vrouwen als een object beschouwt. Tussen uzelf en uw vader ontstond er onenigheid. 

Uw vader maande u aan te bidden en gaf u een preek als u weigerde, waardoor u afstand nam van uw 

religie. U leerde dat islam een ideologie is die geweld aanmoedigt en dat het ook altijd door middel van 

geweld is dat mensen moslim worden. U zag met uw eigen ogen dat geestelijken die beweerden het 

meest gelovig te zijn, de meest corrupte en hypocriete personen waren. Rond uw veertiende en vijftiende 

levensjaar besloot u dat u zich niet langer kon vinden in het moslimgeloof. Uw ouders scheidden van 

elkaar op 28 bahman 1394 (Perzische kalender, komt overeen met 17 februari 2016 volgens onze 

kalender), enkele maanden voor uw vijftiende verjaardag. Omdat een jongen vanaf zijn 15de als 

volwaardig moslim beschouwd wordt, begon uw vader vanaf die leeftijd meer te pushen om te praktiseren. 

U had gedurende enkele jaren geen enkele religie. In de maand esfand 1397 (februari-maart 2019) 

vertelde uw broer Poorya u dat hij naar de huiskerk ging. Hij vertelde u wie Christus was, dat hij naar de 

aarde was gekomen om mensen te verlossen van de zonden die ze begaan hebben, dat hij dat deed uit 

compassie en dat hij stierf aan het kruis. Het feit dat iemand bereid was zoveel leed te verdragen om de 

volgende generaties te redden van de ondergang, sprak u aan. U voelde bewondering en was 

nieuwsgierig. U had het gevoel dat u een glimp van de waarheid had opgevangen. Diezelfde week ging u 

op vrijdag voor het eerst met uw broer Poorya mee naar de huiskerk. Omdat u zich moest voorbereiden 

op de toelatingsexamens van de universiteit, kon u in de daaropvolgende maanden slechts drie of vier 

keer de huiskerk bijwonen. Gedurende deze periode merkte u dat het studeren beter ging. Ook kregen 

zowel uw moeder als uw broer een onverwachte loonsopslag. Hierdoor merkte u dat God u bijstond en 

dat hij u had uitgekozen. Daardoor raakte u steeds meer overtuigd van uw nieuwe geloof. Op vrijdag 22 

shahrivar 1398 (13 september 2019) nam een van de huiskerkleden, Mohammad K. (…), contact met u 

op. Hij had gezien dat een ander huiskerklid, Ashkan H. (…), in de boeien werd geslagen en afgevoerd. 

Uw broer Poorya belde uw moeder en vertelde haar de documenten mee te nemen en het huis te verlaten. 

Zelf vluchtten u en uw broer naar het huis van uw vriend Amir G. (…). De dag na het incident liet uw 

moeder weten dat ze iemand had gevonden die u het land uit kon helpen en dat u de dag nadien naar de 

ambassade moest gaan. Twee dagen na het incident, op 24 shahrivar 1398 (15 september 2019), 

poseerde u voor een pasfoto en gaf u vingerafdrukken om een Schengenvisum te bekomen. In de week 

voor uw vertrek uit Iran was uw geloof in het christendom veel feller dan toen uw broer er voor het eerst 

over vertelde. U maakte in deze week de omslag van nieuwsgierige naar gelovige. U verliet Iran op 8 

oktober 2019 met uw eigen paspoort. Uw karte melli (nationale kaart) en shenasnameh (geboorteboekje) 

liet u achter in Iran. U vloog via Turkije naar Griekenland, bleef daar een nacht en kwam met het vliegtuig 

in België aan op 9 oktober 2019. Op 16 oktober nam een smokkelaar uw Iraanse paspoorten van u af en 

bezorgde hij u een vals paspoort om naar Groot-Brittannië te vliegen. U werd onderschept in de 

luchthaven. Gedurende vijf maanden wachtte u op de smokkelaar om een nieuwe poging te wagen naar 

Groot-Brittannië te reizen. U bezocht tijdens deze periode geen kerk omdat u bezig was met uw poging 

om Groot-Brittannië te bereiken en omdat u bang was om in de problemen te raken als u zou 

aangesproken worden door de politie, omdat u geen identiteitspapieren bijhad. Toen u de smokkelaar niet 

langer kon bereiken, besloot u in België om internationale bescherming te verzoeken. Op 10 februari 2020 

diende u een verzoek om internationale bescherming in. Twee weken nadat u zich had aangemeld, 

bezocht u voor het eerst het Christian Center in Brussel. U woonde wekelijks de misviering bij, ook 

wanneer deze online doorging omwille van de quarantainemaatregelen. Op 11 april 2020 kondigde u 

tijdens een online bijeenkomst aan dat u klaar was om het geloof te aanvaarden. Op die dag werd voor u 
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ook het verlossingsgebed gelezen. In het Christian Center volgt u sinds september 2020 wekelijkse 

Bijbelstudie op woensdag ter voorbereiding van uw doopsel. Op vrijdag worden er online getuigenissen 

afgelegd en psalmen gespeeld. Op zondag woont u de online misviering bij. Een keer per maand woont 

u de viering bij in de kerk zelf. 

Ter staving van uw identiteit legt u een kopie van de eerste pagina van uw paspoort voor. Ter 

ondersteuning van uw verzoek legt u zes foto’s voor van uw activiteiten bij het Christian Center. Verder 

legt u ook twee screenshots voor, genomen van een telefoon die gebruikt wordt om een online viering van 

het Christian Center te volgen. 

B. Motivering 

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

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

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

rechtvaardigt. Wat betreft uw voorkeur om door een vrouwelijke tolk en een vrouwelijke protection officer 

gehoord te worden, dient vastgesteld dat u voor dit verzoek geen speciale reden opgaf (vragenlijst 

bijzondere procedurele noden Pooyan D. (…), dd. 3 juli 2020, p.3). Het persoonlijk onderhoud, waarbij u 

gehoord werd in het bijzijn van een mannelijke protection officer en een vrouwelijke tolk, is in goede 

omstandigheden verlopen. U gaf op geen enkel moment aan dat er een probleem zou zijn. Meer zelfs, 

twee dagen na uw persoonlijk onderhoud liet u via uw broer weten dat u zich op het gemak gevoeld had 

tijdens het gesprek (Notities persoonlijk onderhoud Poorya D. (…), dd. 2 oktober 2020, p. 21). Gelet op 

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

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

verplichtingen. 

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

dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw administratief 

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

bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. 

Er dient opgemerkt te worden dat u uw verzoek tot internationale bescherming integraal steunt op de 

motieven die werden aangehaald door uw broer, Poorya D. (…) (O.V. 8.933.416). In het kader van het 

door hem ingediende verzoek tot internationale bescherming werd er een weigeringsbeslissing genomen 

die als volgt luidt: 

 

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

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

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

steunmaatregelen rechtvaardigt. Wat betreft uw voorkeur om door een vrouwelijke tolk en een vrouwelijke 

protection officer gehoord te worden, dient vastgesteld dat de argumenten die u aandraagt voor uw 

verzoek niet weerhouden kunnen worden. U stelt in dit verband immers louter dat vrouwen meer geduld 

hebben dan mannen (vragenlijst bijzondere procedurele noden Poorya D. (…), dd. 3 juli 2020, p. 3). Deze 

opmerking is in strijd met de waarden die door het Commissariaatgeneraal worden gehanteerd en er kan 

dan ook geen gevolg aan gegeven worden. Bovendien is het persoonlijk onderhoud, waarbij u gehoord 

werd in het bijzijn van een mannelijke protection officer en een vrouwelijke tolk, in goede omstandigheden 

verlopen en gaf u op geen enkel moment aan dat er een probleem zou zijn. Gelet op wat voorafgaat kan 

in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van 

onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

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

dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw administratief 

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

bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. 

Uit uw verklaringen blijkt dat u op 9 oktober 2019 in België aankwam, terwijl u pas op 10 februari 2020 

een verzoek om internationale bescherming indiende. Nochtans vreesde u tijdens deze periode de 

doodstraf omwille van uw bekering tot het christendom en was uw vertrek uit Iran ingegeven door deze 

vrees. Uw verklaring voor het niet eerder indienen van een verzoek om internationale bescherming, 

namelijk dat u met de smokkelaar had afgesproken dat hij u naar Groot-Brittannië zou brengen en dat u 

hem al betaald had om tot daar te raken (Notities Persoonlijk Onderhoud Poorya D. (…), dd. 2 oktober 

2020, p. 13), overtuigt allerminst. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige 

schade in zijn land van herkomst, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een 

veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van 

bescherming en zich terdege informeert over de procedure ter zake. U verklaarde in dit verband dat de 

smokkelaar u had verteld dat het hier niet veilig was. U verklaarde dat u zelf van niets wist, dat u nooit 
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buiten Iran was geweest en dat u daarom de smokkelaar op zijn woord hebt geloofd (NPO PrD p. 13). 

Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Uw broer Pooyan D. (…)verklaarde tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud dat hij in de periode tussen oktober 2019 en februari 2020 toegang had tot het internet en dat 

hij dit gebruikte om zaken op te zoeken over zijn geloof (NPO Pooyan D. (…), dd 30 september 2020, p. 

20). U woonde tijdens deze periode op hetzelfde adres als uw broer. Derhalve beschikte ook u over 

internet en had u de mogelijkheid uzelf te informeren in verband met de te volgen procedure. Dat u 

gedurende vijf maanden in België verbleef zonder om internationale bescherming te verzoeken, is een 

houding die geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met een gegronde vrees voor vervolging 

of ernstige schade. Dit gedrag relativeert dan ook in ernstige mate uw voorgehouden vrees. 

Uw voorgehouden vrees wordt bovendien nog verder ondermijnd door de vaststelling dat u het risico nam 

om met uw eigen paspoort het land te verlaten (NPO PrD p. 13). In verband met uw vertrek uit Iran 

verklaarden zowel uzelf (NPO PrD p. 13), uw broer Pooyan D. (…) (NPO PnD p. 11) als uw moeder Zahra 

T. (…) (NPO Zahra T. (…) p. 10 en 11) dat uw moeder degene was die uw vertrek uit Iran regelde. Zij 

nam hiervoor contact met een smokkelaar die jullie alle drie een Schengenvisum voor Griekenland 

bezorgde. Uw moeder kon echter niet verklaren op welke manier de smokkelaar ervoor had gezorgd dat 

jullie met jullie eigen paspoort het land konden verlaten. Zij wierp louter de mogelijkheid op dat de 

smokkelaar contacten zou kunnen hebben in de luchthaven (NPO ZT p. 15). Deze verklaring is niet 

afdoende om het door u genomen risico te verklaren. De vaststelling dat u Iran verliet met uw eigen 

paspoort terwijl u vreesde gezocht te worden door de autoriteiten, ondermijnt nog verder de ernst van uw 

vrees. 

Uw moeder Zahra T. (…) legde in verband met uw vertrek uit Iran bovendien herhaaldelijk tegenstrijdige 

en ongeloofwaardige verklaringen af tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS. Zo antwoordde zij 

in eerste instantie ontkennend op de vraag of zij ooit eerder een Schengenvisum had aangevraagd (NPO 

ZT p. 11). Nochtans beschikt het Commissariaat-generaal over informatie dat uw moeder Zahra T. (…) 

op 22 januari 2019 een Schengenvisum kreeg uitgereikt door de Griekse ambassade in Teheran. Dat 

Schengenvisum was geldig van 9 februari 2019 tot 4 maart 2019. Hiermee geconfronteerd, verklaarde uw 

moeder plots dat de smokkelaar het betreffende visum had geregeld. Ze verklaarde dat ze het eerste 

visum weigerde toen bleek dat zij als enige een visum zou krijgen en dat haar zonen geen visum zouden 

krijgen (NPO ZT p. 18). Even later verklaarde uw moeder dan weer dat zij het betreffende Schengenvisum 

nooit had gekregen en dat de smokkelaar haar verteld had dat de procedure onvolledig was (NPO ZT p. 

18). Deze verklaringen zijn niet alleen onderling tegenstrijdig, ze zijn ook in tegenspraak met de informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, namelijk dat het bewuste Schengenvisum wel degelijk 

werd uitgereikt aan uw moeder. Het is bovendien hoogst opmerkelijk dat het Schengenvisum in kwestie 

werd uitgereikt meer dan zeven maanden voor de door u beweerde problemen met de huiskerk 

plaatsvonden. 

Gevraagd waarom ze tijdens het persoonlijk onderhoud had verklaard dat ze nooit eerder een visum had 

aangevraagd, antwoordde uw moeder dat ze er niet aan had gedacht en het zich pas herinnerde toen 

haar de vraag werd gesteld (NPO ZT p. 18). Uw moeder verklaarde dat ze het visum had aangevraagd 

om naar Oostenrijk te reizen voor toeristische doeleinden (NPO ZT p.18). Ze sprak hiervoor met de 

smokkelaar een bedrag af van 40 tot 50 miljoen toman en vergat dat achteraf omdat ze die reis nooit had 

gemaakt (NPO ZT p. 19). Deze verklaring doet de wenkbrauwen fronsen. Het is vooreerst bevreemdend 

dat uw moeder, die moeite had om financieel rond te komen (cfr infra), bereid zou zijn zoveel geld te 

betalen voor een uitstap die louter toeristische doeleinden had. Bovendien is uw moeders verklaring dat 

zij tussen 9 februari en 4 maart 2019 niet naar Europa reisde, een blote bewering die zij op geen enkele 

manier kan staven. Dat jullie alle drie jullie eigen paspoort aan de smokkelaar zouden hebben afgegeven 

na aankomst in België (NPO Prd p. 13), stemt in dit verband trouwens ook tot nadenken. Door uw paspoort 

niet voor te leggen, maakt uw moeder immers iedere controle van eventuele eerdere verplaatsingen vanuit 

Iran naar de Schengenzone onmogelijk. Door dit alles rijst sterk het vermoeden dat uw moeder mogelijk 

een eerder vertrek uit Iran, dat zich voordeed voor de door u beweerde problemen in Iran hadden 

plaatsgevonden, probeerde te verhullen voor het Commissariaat-generaal. Hierdoor komt de 

geloofwaardigheid van uw moeders verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet, 

ernstig op de helling te staan. 

Daarenboven legden u, uw broer en uw moeder ook in verband met de tweede Schengenvisumaanvraag 

voor Griekenland (die voorafging aan uw vertrek uit Iran en werd uitgereikt door de Griekse ambassade 

op maandag 16 september 2019) verschillende tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen af. 

Wat betreft de locatie van de betreffende visumaanvraag, stelde uw moeder dat zij vingerafdrukken diende 

te geven in een woning in een gebouw met twee verdiepingen (NPO ZT p. 11). Even later verklaarde zij 

dat het gebouw waar ze haar vingerafdrukken gaf voor de tweede visumaanvraag niet hetzelfde gebouw 

betrof als datgene waar zij voor haar eerdere visumaanvraag in januari 2019 was geweest om 

vingerafdrukken te geven (NPO ZT p. 19). Nochtans worden volgens informatie waarover het 

Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier, alle 
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visumaanvragen voor Griekenland sinds februari 2018 georganiseerd op de vierde verdieping van het 

gebouw voor ‘joint visa applications’ van de organisatie VFS Global. Deze inconsistente verklaringen 

ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw moeder beweerde omstandigheden waarin de 

Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Wat betreft het tijdstip van de betreffende visumaanvraag, verklaarden zowel u als uw broer Pooyan dat 

uw foto’s en vingerafdrukken werden genomen twee dagen na de inval in de huiskerk (NPO PrD p. 13, 

NPO PnD p. 10 en 11). De inval in de huiskerk vond volgens uw verklaringen plaats op 22 shahrivar 1398 

(vrijdag 13 september 2019). Uw moeder Zahra T. (…) verklaarde in dit verband dat het ongeveer 25 

shahrivar was (16 september 2019) toen haar vingerafdrukken en pasfoto’s genomen werden (NPO ZT 

p. 10). De Schengenvisa van uzelf, uw moeder Zahra T. (…) en uw broer Pooyan D. (…) werden echter 

uitgereikt door de Griekse ambassade op maandag 16 september 2019 (zie administratief dossier). Het 

is binnen een Iraanse context weinig geloofwaardig dat een smokkelaar er binnen een tijdsbestek van 

amper twee dagen in zou slagen om niet alleen een afspraak te regelen voor het afnemen van pasfoto’s 

en vingerafdrukken, maar ook nog eens een geldig Schengenvisum te laten uitreiken. Dit geldt des te 

meer omdat de Griekse ambassade gesloten is op vrijdag en zaterdag (zie informatie administratief 

dossier). Deze opmerkelijke verklaringen ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw 

moeder beweerde omstandigheden waarin de Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Bovendien kon uw moeder niet op een geloofwaardige manier verklaren hoe zij de smokkelaar betaalde 

voor zijn diensten. Uw moeder stelde dat zij de smokkelaar 500 miljoen toman betaalde om u, uw broer 

Pooyan en haarzelf naar Groot-Brittannië te brengen. Omgerekend in Euro, gebruik makend van de 

wisselkoers van 13 september 2019, gaat het om een bedrag van 107.378 euro. U verklaarde tijdens uw 

persoonlijk onderhoud dat u naast uw studies moest werken om de kosten van de huur te kunnen betalen 

(NPO PrD p. 6) en dat uw thuissituatie dermate moeilijk was dat uw vriend Ashkan af en toe eten voor u 

kocht (NPO Prd p. 10). In het licht van deze verklaringen is het bevreemdend dat uw moeder in een korte 

tijdspanne een bedrag van 500 miljoen toman bijeen wist te brengen. Gevraagd hoe zij hierin was 

geslaagd, verklaarde uw moeder dat 300 miljoen toman afkomstig was van de mehriyé of bruidsschat die 

haar voormalige echtgenoot haar na de scheiding had toegekend (NPO ZT p. 11). Deze verklaring doet 

de wenkbrauwen ernstig fronsen. Zij is immers strijdig met uw eigen verklaring dat uw vader na de 

scheiding niet het volledige bedrag van de bruidsschat aan uw moeder betaalde (NPO PrD p. 6). Uw vader 

betaalde volgens uw verklaringen bovendien niet in een keer maar als een maandelijkse aflossing die 

werd gestort op uw moeders rekening. U moest daar nog wat bovenop doen om de maandelijkse huur te 

kunnen betalen (NPO PrD p. 6). Bovendien is uw moeders verklaring dat zij de smokkelaar betaalde met 

het geld van haar bruidsschat ook in strijd met de scheidingsakte die door uw moeder werd voorgelegd. 

Daarin staat immers vermeld dat uw moeder tijdens de echtscheiding afstand deed van haar mehriyé in 

ruil voor het recht om van uw vader te scheiden. Het kwijtschelden van de mehriyé om zo het recht op 

scheiding te bekomen is overigens een praktijk die wel vaker voorkomt in Iran (zie informatie administratief 

dossier). Uw moeders verklaring dat ze buiten de scheidingsakte om een overeenkomst met uw vader 

had gesloten om zo alsnog haar bruidsschat te verkrijgen (NPO ZT p. 11), kan niet weerhouden worden. 

Ook deze uitspraak is immers strijdig met uw eigen verklaringen ter zake (cfr supra). Bovendien is het 

ongeloofwaardig dat uw ouders, die elkaar na de scheiding niet konden luchten (NPO ZT p. 11), de 

financiële aspecten van de echtscheiding buiten de scheidingsake om geregeld zouden hebben. U 

verklaarde in dit verband overigens dat uw vader uw moeder tijdens de echtscheiding een document liet 

ondertekenen waardoor ze het recht verloor om na de scheiding bezwaar aan te tekenen (NPO PrD p. 6). 

De ongeloofwaardige en inconsistente verklaringen die uw moeder aflegde met betrekking tot de 

bruidsschat waarmee ze de smokkelaar betaalde, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door 

uw moeder beweerde omstandigheden waarin de Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Ook wat het resterende bedrag van 200 miljoen toman betreft, dat uw moeder naast de 300 miljoen van 

de bruidsschat nodig had om uw tickets te betalen, legde uw moeder tegenstrijdige en inconsistente 

verklaringen af. Gevraagd waar ze dit bedrag vandaan haalde, antwoordde zij dat ze een deel bekwam 

door haar goud en sieraden te verkopen en dat ze een ander deel had geleend (NPO ZT p. 11). Gevraagd 

waar zij het goud en de sieraden had verkocht, wijzigde uw moeder haar verklaring. Nu stelde zij dat zij 

de sieraden niet verkocht maar aan Masih M. (…) gaf, de man van haar nicht Laia. Masih leende uw 

moeder 100 miljoen toman met de bedoeling dat hij de sieraden achteraf zou verkopen (NPO ZT p. 

11+12). Gevraagd waar zij de resterende 100 miljoen dan had gehaald, wijzigde uw moeder opnieuw haar 

verklaring. Zij beweerde nu dat Masih M. (…) haar 120 of 130 miljoen toman leende en dat hij de gouden 

sieraden achteraf moest verkopen om tot 200 miljoen te komen (NPO ZT p. 12). Erop gewezen dat ze in 

dat geval nog steeds niet genoeg had om de smokkelaar te betalen, wijzigde uw moeder ten derde male 

haar verklaring. Ze stelde nu dat Masih haar 200 miljoen toman gaf en dat hij geld leende bij anderen dat 

hij zou teruggeven nadat hij de gouden sieraden verkocht had (NPO ZT p. 12). Deze stroeve en onderling 

tegenstrijdige verklaringen halen de geloofwaardigheid ervan compleet onderuit. Hierdoor dienen 

bijkomende vraagtekens geplaatst worden bij uw moeders stelling dat zij door middel van betaling van 
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een bedrag van 500 miljoen toman aan een smokkelaar een Schengenvisum voor Griekenland wist te 

regelen voor u, uw broer en haarzelf. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, meer bepaald dat u zonder problemen met uw eigen 

paspoort het land kon uitreizen, dat uw moeder ongeloofwaardige verklaringen aflegde in verband met 

haar Schengenvisumaanvraag in januari 2019, dat de Schengenvisumprocedure in september 2019 zoals 

die door u, uw broer en uw moeder werd beschreven niet strookt met de informatie beschikbaar op het 

Commissariaatgeneraal en dat uw moeder niet op een geloofwaardige manier kon uitleggen hoe zij de 

smokkelaar betaalde voor de Schengenvisumprocedure in september 2019, ondermijnt in ernstige mate 

de geloofwaardigheid van uw verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet. Hierdoor 

komt ook de geloofwaardigheid van uw verklaring inderhaast Iran te hebben verlaten uit vrees voor de 

autoriteiten omwille van uw geloofsafval en bekering tot het christendom, ernstig op de helling te staan. 

Bovendien legde u ook in verband met uw bekering tot het christendom vage en weinig coherente 

verklaringen af. 

Zo verklaarde u dat u geïntroduceerd werd tot het christendom door uw vriend en voormalige collega 

Ashkan (NPO PrD p. 3). U verklaarde dat u Ashkan had leren kennen in shahrivar 1395 (augustus – 

september 2015). Hij was uw begeleider op het werk, u maakte zakenreizen met hem en jullie vriendschap 

werd mettertijd steeds hechter. U was zodanig met Ashkan bevriend dat u bij hem thuis over de vloer 

kwam, dat jullie samen uitgingen en dat hij u eten bracht omdat jullie het thuis moeilijk hadden (NPO PrD 

p. 8, 9 en 10). Ook bezocht u vanaf esfand 1397 tot 22 shahrivar 1398 (februari – maart 2018 tot 13 

september 2018) een huiskerk die doorging in Ashkans woning (cfr infra). In het licht van deze 

verklaringen is het zeer bevreemdend dat u haast geen informatie kon verschaffen over de 

omstandigheden waarin Ashkan zich zelf tot het christendom bekeerde. Hiernaar gevraagd, antwoordde 

u dat een vriend met de naam Rasmik tegen hem gepredikt had. U beweerde deze persoon niet te kennen 

en verklaarde ook niet te weten hoe Ashkans bekering was gegaan of wat er was gebeurd (NPO PrD p. 

17). U kon ook niet vertellen op welke locatie de huiskerk doorging in de periode voor Rasmik tegen 

Ashkan gepredikt had (NPO Prd p.18). Dat Ashkan u wel in contact zou hebben gebracht met een huiskerk 

maar u weinig tot niets zou hebben verteld over zijn eigen ‘bekeringstraject’, haalt de geloofwaardigheid 

van uw verklaringen aangaande uw eigen bekeringstraject in ernstige mate onderuit. Gezien de hechte 

vriendschap die u de drie voorgaande jaren met Ashkan had ontwikkeld (cfr supra), kan verwacht worden 

dat hij u in detail over zijn bekeringstraject verteld zou hebben. Dit geldt des te meer daar Rasmik volgens 

uw verklaringen deel uitmaakte van uw huiskerkgroep (NPO PrD p.17). 

Met betrekking tot uw eerste huiskerkbezoek verklaarde u dat u nieuwsgierig was om te zien hoe het er 

in zo’n dienst aan toe ging. Wat u vooral aansprak, was om meer te weten over Christus. (NPO PrD p. 

15). Wanneer u even later gevraagd werd waarom u, gezien het risico dat in Iran met huiskerkbezoek 

gepaard gaat, toch besloot om aan een huiskerk deel te nemen, stelde u dan weer dat u nu eenmaal het 

licht had gezien en de waarheid had ontdekt (NPO PrD p. 16). Het is weinig coherent dat u enerzijds 

stelde de waarheid reeds ontdekt te hebben, terwijl u anderzijds stelde nieuwsgierig geweest te zijn en op 

zoek naar meer informatie. Bovendien blijven uw verklaringen aangaande de dieperliggende reden voor 

uw bekering vaag en weinig concreet. Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich 

te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het 

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

geloofsovertuiging inhoudt. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de 

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. U slaagde er op geen enkel moment in om aannemelijk 

te maken waarom u, die het moslimgeloof als tiener had verworpen, plots het christendom als de enige 

waarheid beschouwde. U verklaarde in dit verband dat u het concept van de Heilige Drievuldigheid 

interessant vond (NPO PrD p.16) en dat u geïnteresseerd was in de figuur van Christus (NPO PrD p.15). 

Deze verklaringen zijn echter weinig concreet en kunnen niet overtuigen. U haalde verder ook de genezing 

van Ashkans moeder (NPO PrD p.15) en de mooie kans die u ineens had gekregen op gebied van werk 

en inkomen (NPO PrD p.17) aan als persoonlijke gebeurtenissen in uw leven die u ervan overtuigden de 

juiste keuze gemaakt te hebben. Ook deze argumenten kunnen echter niet aannemelijk maken waarom 

u zich tot het christendom aangetrokken voelde. Zowel de genezing van Ashkans moeder en uw promotie 

naar de rol van manager vonden volgens uw verklaringen immers plaats na uw eerste huiskerkbezoek in 

esfand 1397 (NPO PrD p. 15). Uw vage en weinig coherente verklaringen aangaande de dieperliggende 

redenen voor uw bekering doen twijfelen aan de oprechtheid ervan. 

U legde ook weinig coherente verklaringen af wat betreft het risico dat met uw huiskerkbezoek gepaard 

ging. Gevraagd waarom u in Iran ondanks het risico toch besloot een huiskerkdienst te bezoeken, 

verklaarde u dat als Christus besloten had om zichzelf aan u te openbaren, hij ook vast de intentie had 

om u te beschermen (NPO PrD p. 16). Erop gewezen dat u in Iran ook het christendom had kunnen volgen 

zonder een huiskerk te bezoeken, stelde u dat u nood had aan goede begeleiding. U wilde deel uitmaken 
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van een kerkgroep. Bovendien vond u dat men niet alleen kan zitten en zeggen “ik ben een christen”, 

zonder verder activiteiten uit te voeren (NPO PrD p. 17). Ook deze verklaring kan niet overtuigen. Als u 

er werkelijk zoveel belang aan hechtte om deel uit te maken van een groep, valt redelijkerwijze te 

verwachten dat u ook in de eerste maanden na uw aankomst in België, waar u in tegenstelling tot Iran uw 

geloof wel vrij kon beleven, een kerk bezocht zou hebben. Gevraagd of u de eerste vijf maanden na uw 

aankomst in België een kerk bezocht, antwoordde u echter dit niet gedaan te hebben omdat u vreesde 

zonder identiteitsdocumenten door de politie te worden opgepakt en teruggestuurd naar Iran (NPO PrD 

p. 13). Het is weinig coherent dat u in Iran, waar huiskerkbezoek volgens uw eigen verklaringen met de 

doodstraf bestraft wordt, wel het risico nam om naar de huiskerk te gaan, terwijl u dat in België te gevaarlijk 

vond. Deze stroeve en weinig coherente verklaringen aangaande halen de geloofwaardigheid van de 

oprechtheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit. 

Bovendien legde u ook wat betreft uw huiskerkbezoek na uw bekering tot het christendom tegenstrijdige 

verklaringen af. U verklaarde dat u voor het eerst een huiskerk bezocht in het begin van de maand esfand 

1397 (eind februari - begin maart 2019). De tweede huiskerkdienst die u zou bijwonen vond plaats in de 

maand farvardin 1398 (maart – april 2019), maar toen kon u niet gaan omdat u net van werk was 

veranderd (NPO PrD p. 3+4). U nam uw broer Pooyan mee de tweede keer dat u naar de huiskerk ging. 

U verklaarde tot tweemaal toe dat dit bezoek plaatsvond in ordibehest 1398 (april-mei 2019, NPO PrD p. 

4). Even later wijzigde u echter plots uw verklaringen. U stelde nu dat het tweede huiskerkbezoek, waar 

u niet bij kon zijn, plaatsvond in het begin van het nieuwe jaar en dat u met uw broer naar de huiskerk 

ging een of twee weken na de sessie waar u niet bij kon zijn. U stelde dat dit de laatste kerkdienst van het 

jaar betrof en dat deze voor de jaarwisseling plaatsvond (NPO PrD p. 4). Deze verklaring houdt geen 

steek. Ze is immers intern tegenstrijdig. Als u uw broer meenam twee weken na de dienst waar u niet bij 

kon zijn, en als de dienst waar u niet bij kon zijn in het begin van het nieuwe jaar viel, dan is het onmogelijk 

dat u uw broer voor de jaarwisseling zou meegenomen hebben. Bovendien had u net tevoren tot tweemaal 

toe verklaard dat u uw broer voor het eerst meenam in ordibehest 1398, wat meer dan een maand na de 

jaarwisseling is (cfr supra). Hierop gewezen, verklaarde u dat de laatste dienst van het jaar waar u niet bij 

kon zijn, plaatsvond in farvardin en dat in ordibehest de eerstvolgende dienst was in het nieuwe jaar (NPO 

PrD p. 4). Ook deze verklaring houdt geen steek. De jaarwisseling vindt in Iran immers plaats op 1 

farvardin 1398 (21 maart 2019, zie informatie administratief dossier). Bovendien heeft uw broer Pooyan 

in zijn gehoor tot tweemaal toe uitdrukkelijk verklaard dat hij voor het eerst een huiskerk bezocht aan het 

eind van de maand esfand 1397 (NPO PnD p. 17 en 20). Iemand die deelneemt aan een huiskerk in Iran 

wordt volgens uw verklaringen als een afvallige beschouwd en krijgt de doodstraf (NPo PrD p. 16). Er kan 

dan ook van u verwacht worden dat u een dergelijke ingrijpend moment in uw leven en dat van uw broer 

juist in de tijd zou kunnen situeren. Het is in dit verband overigens ook opvallend dat uw broer Pooyan, 

daarnaar gevraagd, niet kon vertellen wanneer u zich precies tot het christendom bekeerd had (NPO PnD 

p. 20). Gezien uw broer Pooyan zich op uw aandringen bekeerde tot het christendom en gezien het belang 

van die bekering voor het verdere verloop van jullie leven, kan op zijn minst verwacht worden dat u hem 

zou verteld hebben wanneer uw bekering precies plaatsvond. Uw stroeve en tegenstrijdige verklaringen 

aangaande het moment waarop u uw broer voor het eerst meenam naar de huiskerk, halen de 

geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit. 

Ook wat betreft de inval van de autoriteiten in de huiskerk op 22 shahrivar 1398 legde u enkele 

verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. Zo kon u niet vertellen wat er na zijn arrestatie 

met uw vriend Ashkam gebeurde. Ook van de andere leden van de huiskerk wist u niet of ze inmiddels 

opgepakt of gevlucht zijn. Gevraagd wat er met uw vriend Mohammad gebeurde nadat hij u waarschuwde, 

moest u het antwoord schuldig blijven (NPO PrD p.18). Gezien u tussen de dag van de inval op 22 

shahrivar 1398 (13 september 2019) en de dag van uw vertrek uit Iran op 16 mehr 1398 (8 oktober 2019) 

over Mohammads telefoonnummer beschikte (NPO PrD p.8), en gezien de impact die Mohammads 

telefonische verklaring dat de huiskerk ontdekt was had op het verdere verloop van uw leven, is het wel 

heel opmerkelijk dat u geen enkele poging deed om Mohammad in de voornoemde periode te contacteren 

om meer duidelijkheid te bekomen over wat er precies was gebeurd. Het is immers op basis van 

Mohammads telefoontje dat u besloot om samen met uw broer en uw moeder hals over kop het land te 

verlaten. Uw verklaring dat u Mohammad niet contacteerde omdat u hem en uzelf niet nog meer in 

problemen wilde brengen (NPO PrD p.18), kan niet weerhouden worden. U had immers aan de hand van 

zijn telefoonnummer perfect een tussenpersoon kunnen aanspreken om meer informatie te bekomen. U 

verklaarde integendeel dat u op geen enkele manier heeft geprobeerd om informatie te krijgen over wat 

er met Ashkan en de andere leden van de huiskerk was gebeurd. U stelde in dit verband verder nog dat 

u geen contactgegevens meer van hen had omdat de smokkelaar u had verteld dat u uw telefoon moest 

weggooien voor u naar Engeland vertrok (NPO PrD p. 18). Ook deze verklaring kan niet weerhouden 

worden. U had deze telefoon immers bij toen u van Iran naar België vloog (NPO PrD p. 19) en had dus 

ruimschoots de tijd om te proberen de andere huiskerkleden te contacteren. Het feit dat u geen enkele 

poging deed om meer informatie te bekomen, is bevreemdend in het licht van de hechte 
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vriendschapsband die u met Ashkan onderhield (cfr supra). Dit geldt des te meer aangezien u niet zeker 

wist of de inval van de autoriteiten in Ashkans woning gelinkt was aan de huiskerk zelf. Het zou immers 

ook kunnen dat de inval te maken had met het gedrag van Askhans vader, die openlijk zijn ongenoegen 

uitte over het Iraanse regime (NPO PrD p. 19). Dat u niet heeft proberen te achterhalen wat er na de inval 

met de andere huiskerkleden is gebeurd, noch wat de reden voor de inval was, hoewel het hier om 

elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse 

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

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

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

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

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

vluchtrelaas. 

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

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

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

of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

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

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

opportunistische motieven berust. Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op 

post, kan worden opgemerkt dat het eerste dergelijke bericht pas dateert van september 2020 (NPO PrD 

p. 11) en dat er, gelet op het opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het 

christendom, verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets 

wijst erop dat deze facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit 

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

dossier, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. 

Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of 

op internet hebben gezet. Het zijn personen met een verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals 

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

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

Ook wat betreft de vrees die u en uw moeder uitten om bij een terugkeer naar Iran door uw voormalige 

schoonfamilie vermoord te worden, legden jullie verschillende verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig 

doen fronsen. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat er zowel volgens uw eigen verklaringen als 

volgens de verklaringen van uw moeder een direct causaal verband bestaat tussen jullie vrees voor uw 

tante Mashid en jullie bekering tot het christendom (NPO ZT p. 19 en NPO PrD p. 20). Aangezien geen 

geloof gehecht kan worden aan uw bekering tot het christendom, komt ook de geloofwaardigheid van uw 

vrees omwille van uw bekering door de familie van uw vader gedood te worden, ernstig op de helling te 

staan. Hetzelfde geldt voor de vrees die uw moeder koestert ten opzichte van de familie van haar 

voormalige echtgenoot. Uw moeder gaf overigens zelf aan geen enkele concrete aanwijzing te hebben 

om deze vrees te staven (NPO ZT p. 19). 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat u, uw moeder en uw broer wat betreft uw omgang met Mashid 

en haar echtgenoot weinig coherente verklaringen aflegden. Zo onderbouwde uw moeder de vrees voor 

haar schoonfamilie door te stellen dat haar schoonzus Mashid getrouwd was met een lid van de Ettela’at 

genaamd Ali K. (…). Zij verklaarde dat haar schoonbroer u en uw broer pestte, dat hij probeerde jullie 

geloviger op te voeden, dat hij jullie beperkte in het dragen van hun kledij, dat hij jullie verplichtte om 

dagelijks het gebed te doen en dat hij jullie niet toeliet om te gaan met jullie nichtjes (NPO ZT p. 6). Gezien 

het belang dat zij in haar verklaringen hechtte aan de connecties van de echtgenoot van haar voormalige 

schoonzus bij Ettela’at (Iraanse veiligheidsdiensten), is het opvallend dat noch uw moeder (NPO ZT p. 

10), noch uw broer Pooyan (NPO PnD p. 6), noch uzelf (NPO PrD p. 10) konden vertellen welke functie 

Ali K. (…) precies uitoefent bij Ettela’at. Uw moeder gaf aan sinds de scheiding in 2016 alle contacten met 

uw vader verbroken te hebben en ook geen contact meer te hebben met zijn familie (NPO ZT p. 11). Zij 

verklaarde dat u en uw broer in het laatste jaar voor de scheiding van uw ouders, dus sinds het begin van 

2015, nooit meer bij uw tante Mahshid en haar echtgenoot op bezoek gingen (NPO ZT p. 8). Zowel u als 

uw broer stelden uw tante Mahshid al heel lang niet meer te hebben gezien of gehoord (NPO PrD p. 7, 

NPO PnD p. 8). U verklaarde bovendien dat u de echtgenoot van uw tante Mashid in totaal maar twee of 

drie keer heeft gezien (NPO PrD p. 10). Deze verklaringen zijn niet consistent met wat uw moeder eerder 

had verklaard (cfr supra) en ondermijnen verder de ernst van uw vrees om door uw tante vermoord te 

worden. 

Verder kan in dit verband ook nog een opvallende tegenstrijdigheid in uw verklaringen opgemerkt worden. 

Gevraagd of u profielen van sociale media had, stelde u dat u vroeger wel een Telegram en een WhatsApp 
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account had, maar dat u daar voorlopig geen activiteiten meer heeft omdat de man van uw tante Mahshid 

bij Ettela’at werkt en Ettela’at makkelijk toegang heeft tot sociale media (NPO PrD p. 11). Nochtans had 

u net tevoren verklaard dat u religieuze berichten post op Facebook omdat het uw taak is als christen om 

het woord zoveel mogelijk te verspreiden (NPO PrD p.11). Gewezen op deze tegenstrijdigheid, 

veranderde u uw verklaringen. U stelde nu dat uw eerdere verklaring betrekking had op het Telegram 

account dat u onderhield toen u nog in Iran was, en dat u dat account intussen heeft stopgezet (NPO PrD 

p. 12). Erop gewezen dat uw tante in dat geval nog steeds op Facebook kan zien dat u bekeerd bent, 

stelde u simpelweg dat uw tante Mahshid geen Facebook heeft en het ook niet gebruikt (NPO PrD p. 12). 

Dit is weinig ernstig. Als u werkelijk geen sociale media zou gebruiken om te vermijden dat uw tante 

Mashid en bij uitbreiding de Ettela’at te weten komen dat u bekeerd bent, zou u volgens de bovenstaande 

redenering immers geen berichten over uw bekering op Facebook plaatsen. Uw onderling tegenstrijdige 

verklaringen halen de ernst van uw vrees bij terugkeer naar Iran door de familie van uw vader vermoord 

te worden finaal onderuit. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat er noch in uw hoofde, noch in 

hoofde van uw moeder sprake is van een gegronde vrees om bij terugkeer naar Iran vermoord te worden 

door uw tante Mashid en haar echtgenoot die bij Ettela’at werkt. 

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

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

staven enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook de identiteit van uw broer 

Pooyan D. (…) en uw moeder Zahra T. (…) staan hier niet ter discussie. De foto’s die u neerlegde om uw 

aanwezigheid in het Christian Center in Brussel te staven, impliceren niet dat er dient te worden uitgegaan 

van een geloofwaardige bekering. Elke bekering dient aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende 

verklaringen omtrent het proces van de bekering, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins 

deed. Hetzelfde geldt voor de screenshots van uw telefoon die u neerlegde om aan te tonen dat u online 

vieringen hebt gevolgd. Ook de drie steunbrieven van het Christian Center die u voorlegde, kunnen de 

geloofwaardigheid van uw bekering niet herstellen. Deze documenten hebben louter een ondersteunende 

functie en dienen gepaard te gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in uw zaak allesbehalve het 

geval is. Tot slot diende u ook een e-mail in van de Iraanse psychiater van uw moeder Zahra T. (…). Dit 

document is louter van belang voor het verzoek om internationale bescherming en wordt om die reden in 

voorgenoemde beslissing besproken.” 

Doordat aan de bekering tot het christendom en het daarmee verbonden vluchtrelaas uit Iran van uw broer 

Poorya D. (…) geen geloof werd gehecht, kan ook niet langer geloof gehecht worden aan uw eigen 

bekering tot het christendom en vluchtrelaas. U verklaarde immers door uw broer Poorya tot het 

christendom bekeerd te zijn (Notities persoonlijk onderhoud Pooyan D. (…), dd. 30 september 2020, p. 

14+17) en samen met uw broer het land verlaten te hebben omdat de huiskerk die jullie bijwoonden werd 

ontdekt (NPO PnD p. 13+14). 

Bovendien legde u tijdens het persoonlijk onderhoud verschillende verklaringen af die de oprechtheid van 

uw bekering tot het christendom verder ondermijnen. 

Zo is het hoogst opmerkelijk dat u gedurende de zes maanden die volgden op uw eerste huiskerkbezoek, 

slechts drie of vier keer een huiskerk bezocht. De huiskerkdienst vond volgens de verklaringen van uw 

broer Poorya twee of drie keer per maand plaats, telkens op vrijdag (NPO PrD p. 4). U verklaarde uw lage 

aantal huiskerkbezoeken in deze periode door te stellen dat u al uw tijd spendeerde aan het studeren voor 

de toelatingsexamens van de universiteit (NPO PnD p. 14). U verklaarde in dit verband niet aan de 

toegangsexamens te hebben kunnen deelnemen doordat u moest vertrekken uit Iran (NPO PnD p. 7). 

Volgens informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt, en die werd toegevoegd aan uw 

dossier, worden de toelatingsexamens (Konkur) in Iran gehouden in de maand tir (juni – juli). Aangezien 

uw vertrek pas plaatsvond op 8 oktober 2019, was u dus wel degelijk in de mogelijkheid om aan de 

toelatingsexamens deel te nemen. Uw broer Poorya verklaarde bovendien dat u in de maand tir 1398 aan 

de toegangsexamens deelnam (NPO PrD p. 18). Bovendien dient vastgesteld te worden dat u, zelfs als u 

het in de maanden voor de examens te druk had met studeren, in de maanden na de examens (juni – 

september 2019) wel degelijk de mogelijkheid had om op geregelde basis de huiskerk te bezoeken. 

Bovendien legde u ook incoherente verklaringen af met betrekking tot de invloed die uw studies op uw 

huiskerkbezoek hadden. Zo stelde u enerzijds niet naar de huiskerk te kunnen gaan omdat u moest 

studeren (cfr supra) en stelde u even later dat u dankzij uw nieuwe geloof het gevoel kreeg beter te kunnen 

studeren en meer leerstof te kunnen opnemen (NPO PnD p. 18). Dit is weinig coherent. Als u dankzij uw 

religie het gevoel kreeg beter te kunnen studeren, zou immers net van u verwacht kunnen worden dat u 

de huiskerk vaker zou bezoeken. Hiermee geconfronteerd, antwoordde u dat de huiskerk een eind weg 

was en dat het niet praktisch haalbaar was om dit te combineren met de vele taken die u in het kader van 

uw studies moest maken (NPO PnD p. 18). Het is enigszins bevreemdend dat u enerzijds wel bereid was 

om uit nieuwsgierigheid naar het christendom de doodstraf te riskeren (NPO p. 16), maar anderzijds 

opkeek tegen de praktische beslommeringen die de verplaatsing met zich meebracht. Het feit dat u in zes 
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maanden tijd slechts drie of vier keer de huiskerk bezocht en hier bovendien incoherente en weinig 

geloofwaardige verklaringen over aflegde, ondermijnt bijkomend de oprechtheid van de door u beweerde 

bekering tot het christendom. 

Ook de overige verklaringen die u aflegde om de oprechtheid van uw bekeringstraject te onderbouwen, 

konden niet overtuigen. Zo legde u tot drie keer toe wisselende verklaringen af met betrekking tot het 

moment waarop u zich tot het christendom bekeerde. Gevraagd sinds wanneer u een christen bent, 

antwoordde u in eerste instantie esfand 1397 (februari – maart 2019, NPO PnD p. 3). Toen u even later 

gevraagd werd wanneer u overtuigd was dat u voor het christendom wou kiezen, antwoordde u 11 april 

2020 (NPO PnD p. 16) omdat op die datum het verlossingsgebed werd uitgesproken (NPO PnD p. 17). 

Even stelde u dan weer dat u de omslag van nieuwsgierige naar gelovige pas maakte in de week voor uw 

vertrek uit Iran (NPO p. 17). Dit vertrek vond plaats op 16 mehr 1397 (8 oktober 2019). Uw wisselende en 

onderling tegenstrijdige verklaringen aangaande het moment vanaf wanneer u zichzelf als christen 

beschouwt, halen de geloofwaardigheid van uw bekeringstraject verder onderuit. 

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

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

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

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

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

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

Bij u is dit echter allerminst het geval. U stelde in dit verband dat u na het gesprek met uw broer 

bewondering voelde voor de figuur van Jezus Christus, de mirakels die hij had verricht en de manier 

waarop hij zich aan het einde van zijn leven had opgeofferd (NPO PnD p. 14). Gevraagd of er een 

specifieke aanleiding was waardoor u pas in de week voor uw vertrek uit Iran in oktober 2019 de omslag 

maakte van nieuwsgierige naar gelovige, antwoordde u dat het niet ging om een specifieke gebeurtenis 

maar dat het een innerlijk proces was dat moeilijk te beschrijven valt. U verwees naar het geluk dat u 

ineens had in uw leven en u stelde dat u de wind in de zeilen gekregen had sinds u Christus had ontdekt, 

ook al was u toen nog geen christen geworden (NPO PnD p.18). Toen u gevraagd werd deze vage 

verklaringen te concretiseren, verwees u naar het feit dat u beter kon studeren en naar het feit dat zowel 

uw moeder als uw broer een onverwachte financiële meevaller kenden doordat aan hen beiden een 

loonsverhoging werd toegekend. U dacht dat dit niet toevallig was, omdat deze gebeurtenissen 

samenvielen met het moment waarop u Christus ontdekte (NPO PnD p. 18). Deze argumenten kunnen 

echter maar moeilijk overtuigen. Toen u in oktober 2019 de omslag van nieuwsgierige naar gelovige 

maakte, was uw huiskerk ontdekt, had u zich genoodzaakt gezien uw ouderlijk huis te verlaten en stond 

u op het punt uw land te ontvluchten. In deze context is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat u 

op basis van uw toegenomen studieijver en de loonsopslag van uw broer en moeder concludeerde dat 

Christus u de wind in de zeilen had gegeven. De toelatingsexamens waren op dat moment immers al 

enkele maanden achter de rug (cfr supra) en de loonsopslag van uw moeder en broer had een half jaar 

voordien plaatsgevonden, bij het begin van het nieuwe jaar (maart-april 2018, NPO PnD p. 18). Uw weinig 

coherente en weinig geloofwaardige verklaringen in verband met de redenen waarom u de omslag van 

nieuwsgierige naar gelovige maakte, halen de geloofwaardigheid van uw bekeringstraject finaal onderuit. 

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

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

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

of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Gezien u uw bekering geenszins aannemelijk heeft gemaakt, 

kan niet uitgesloten worden dat uw kerkbezoek in België louter op opportunistische motieven berust. Wat 

betreft uw Facebookprofiel, dat u slechts in mei 2020 aanmaakte en voornamelijk gebruikt om de pagina 

van het Christian Center te volgen (NPO PnD p. 8), kan er, gelet op het opportunistische en aldus 

onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom, verwacht kan worden dat u deze pagina wist 

alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop dat uw facebookpagina reeds in het vizier van de Iraanse 

autoriteiten zou gekomen zijn. Uit informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt en die werd 

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

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

hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen met een verhoogd risicoprofiel – 

u heeft dit echter, zoals hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een 

groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

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

kunnen maken. De kopie van uw paspoort staaft enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie 

staat. De foto’s die u neerlegde om uw aanwezigheid in het Christian Center in Brussel te staven, 



  

 

 

RvV X - Pagina 18 

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

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

u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Hetzelfde geldt voor de screenshots van uw 

broers telefoon die u neerlegde om aan te tonen dat u online vieringen hebt gevolgd. 

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.” 

 

1.3. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van T. Zahra (verzoekster) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

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

Fars en woonde voor uw vertrek in Teheran (Iran). 

U groeide op in een gelovig gezin maar u ging enkel naar de moskee bij begrafenissen. Na uw huwelijk 

met M.M.D. (…) in 1370 (1992), begon u kritisch te worden voor de islam. U werd onder druk gezet en 

moest uw echtgenoot gehoorzamen. U vond dat de islam een religie voor mannen was en dat die religie 

vrouwen niet respecteerde. U voedde uw zoons Pooyan D. (…) (O.V. 8.933.417) en Poorya D. (…) (O.V. 

8.933.416) op zoals u zelf werd opgevoed door uw ouders. Uw zoons waren geboren als moslim, maar 

door de verplichtingen van hun vader kregen ze stilletjes aan een hekel aan de islam. De zus van uw 

echtgenoot was streng gelovig en u had altijd problemen met haar. Ze bekritiseerde de manier waarop u 

uw hijab droeg en u moest doen wat ze u aanraadde. Twee of drie jaar voor uw scheiding hertrouwde zij 

met Ali K. (…). Hij werkte voor Ettela’at (inlichtingendienst) en bemoeide zich met de opvoeding van uw 

zonen. Hij verplichtte uw zonen het dagelijks gebed te doen, verbood hen een korte broek te dragen, 

verbood hen met hun nichten om te gaan en probeerde hen geloviger op te voeden. Op 28 bahman 1394 

(17 februari 2016) scheidde u van uw echtgenoot. Uw zoons bleven bij u wonen en uw man verhuisde 

naar een ander adres in Teheran. Na de scheiding begon u telkens u elkaar zag te ruziën. Daarom heeft 

u alle contact met uw exechtgenoot verbroken. Op 22 shahrivar 1398 (13 september 2019) werd u gebeld 

door uw zoon Poorya. Hij vroeg u alle documenten mee te nemen en het huis te verlaten. U deed zoals 

Poorya u had opgedragen en trok naar het huis van uw nicht Laia M. (…) in Teheran. Uw zoons Poorya 

en Pooyan gingen schuilen in het huis van hun vriend Amir. Poorya belde u diezelfde avond op de vaste 

telefoonlijn van uw nicht en legde uit dat hij en zijn broer een huiskerk bezochten in Iran en dat die huiskerk 

ontdekt was. U was bang omdat u wist dat bekering een grote zonde was. U besloot met de kinderen het 

land te verlaten. De echtgenoot van uw nicht, Masih M. (…), bood aan om u te helpen. Hij zocht een 

smokkelaar voor u die Ayubi heette. U moest de smokkelaar 500 miljoen toman betalen om u alle drie in 

het Verenigd Koninkrijk af te zetten. U had 300 miljoen toman op de bank staan dankzij de bruidsschat na 

uw scheiding en leende de overige 200 miljoen van de echtgenoot van uw nicht. U gaf hem hiervoor goud 

en sieraden in onderpand ter waarde van ongeveer 50 miljoen toman. Ongeveer drie dagen nadat uw 

zoon u had gecontacteerd, op 25 shahrivar 1398 (16 september 2019), bracht de smokkelaar u naar een 

plek die op een huis leek. Er werden vingerafdrukken en een foto genomen. U moest enkel uw naam 

zeggen. Een paar dagen later liet de smokkelaar u weten dat het visum voor Griekenland klaar was en 

dat u enkel nog diende te wachten op de vlucht. Op 16 mehr 1398 (8 oktober 2019) zag u voor het eerst 

uw zoons terug in de luchthaven van Teheran. U vloog diezelfde dag samen met uw zoons van Iran naar 

Griekenland met uw eigen paspoort. Daar bent u een dag gebleven. Op 17 mehr (9 oktober 2019) bent u 

in België aangekomen. De smokkelaar nam uw Iraanse paspoort van u af nadat u aankwam in Brussel. 

Op 16 oktober 2019 werd u aangehouden terwijl u onderweg was naar Engeland. U was hierbij in het 

bezit van een vals paspoort met de naam Melona V. (…), dat u van de smokkelaar had gekregen. De 

smokkelaar beloofde u nieuwe paspoorten te bezorgen om naar Engeland te gaan. De smokkelaar kwam 

zijn afspraken niet na en beantwoordde zijn telefoon niet. U had geen geld meer in België en daarom 

besloot u op 10 februari 2020 om een verzoek om internationale bescherming in te dienen. 

In België ging u in februari 2020 voor het eerst naar het Christian Center in Brussel. U zag dat christenen 

vrolijk zijn, zingen en lachen in hun mis. U praatte met uw zoon over het christendom. U had een eigen 

bijbel en bestudeerde die door middel van zelfstudie. Wat voor u beslissend was om voor het christendom 

te kiezen, waren de rechten van de vrouwen en de gelijkheid tussen man en vrouw. In het christendom 

besteedt de man tijd aan zijn gezin omdat het gezin na God op de tweede plaats komt. U vond verder ook 

rust en vrede in het christendom. Door met God te praten kwam u in een betere mentale toestand terecht. 

Na uw eerste kerkbezoek was er een lockdown omwille van het coronavirus. Tijdens de lockdown volgde 

u de vieringen online. Op 4 april 2020 las broeder Said online het verlossingsgebed aan u voor. Die dag 

heeft u uw hart aan Jezus Christus gegeven en werd u christen. Binnen het Christian Center volg u sinds 

een maand een cursus bijbellessen op woensdag. Op vrijdag is er een gebedsavond en op zondag neemt 
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u deel aan de misviering. Dit gebeurt om de andere week online om iedereen een kans te geven de 

vieringen bij te wonen. 

Bij terugkeer naar Iran vreest u de doodstraf te krijgen omwille van uw bekering tot het christendom. U 

vreest ook dat de familie van uw voormalige echtgenoot u naar het leven staat omwille van uw bekering 

naar het christendom. 

Ter staving van uw identiteit legt u een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje). Ter ondersteuning 

van uw verzoek legt u een kopie van uw scheidingsakte voor. Uw zoon D. (…) Poorya legde in het kader 

van zijn verzoek om internationale bescherming tevens een uitgeprinte e-mail voor, ondertekend door 

psychiater Alireza Z. (…) in Iran, waarin voor u antidepressiva worden voorgeschreven. Aangezien dit 

document rechtstreeks betrekking heeft op uw verzoek werd dit tevens toegevoegd aan uw administratief 

dossier. 

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. 

Tijdens het persoonlijk onderhoud bleek immers dat u last heeft van artrose aan uw nek (Notities 

Persoonlijk Onderhoud Zahra T. (…), dd. 28 september 2020, p. 17). Dit werd bevestigd door de 

verklaringen van uw zoon Poorya D. (…) (NPO PrD, dd 02 oktober 2020, p. 12). 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 Commissariaatgeneraal, en werd u gevraagd of u een bijkomende pauze nodig 

had. U antwoorde hierop negatief en zei dat het persoonlijk onderhoud gewoon kon verdergaan (NPO ZT, 

p. 17). 

Wat betreft uw verklaring in behandeling te zijn omwille van een depressie (NPO ZT, p. 5 en 17) en het 

document dat uw zoon Poorya D. (…) neerlegde met betrekking tot uw mentale gezondheidstoestand en 

ter staving van het argument dat deze u zou verhinderen om uw motieven naar behoren uiteen te zetten 

(NPO PrD p. 12), moet er op worden gewezen dat dit stuk niet van aard is om de diagnose te 

onderbouwen. Het betreft immers louter een email waarin een Iraanse arts u een geneesmiddel 

voorschrijft. De specifieke diagnose van uw gezondheidstoestand en de achterliggende redenen hiervoor 

komen in dit document niet aan bod. Bovendien bleek uit het persoonlijk onderhoud op geen enkel 

moment dat uw mentale gezondheidstoestand u zou verhinderen om op volwaardige, functionele en 

zelfstandige wijze aan de procedure deel te nemen. 

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

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

uw verplichtingen. 

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

dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw administratief 

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

bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. 

Er dient opgemerkt te worden dat u uw verzoek tot internationale bescherming integraal steunt op de 

motieven die werden aangehaald door uw zoons Poorya D. (…) (O.V. 8.933.416) en Pooyan D. (…) (O.V. 

8.933.417). 

In het kader van het door hem ingediende verzoek tot internationale bescherming werd er voor uw zoon 

Poorya D. (…)een weigeringsbeslissing genomen die als volgt luidt: 

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

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

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

steunmaatregelen rechtvaardigt. Wat betreft uw voorkeur om door een vrouwelijke tolk en een vrouwelijke 

protection officer gehoord te worden, dient vastgesteld dat de argumenten die u aandraagt voor uw 

verzoek niet weerhouden kunnen worden. U stelt in dit verband immers louter dat vrouwen meer geduld 

hebben dan mannen (vragenlijst bijzondere procedurele noden Poorya D. (…), dd. 3 juli 2020, p. 3). Deze 

opmerking is in strijd met de waarden die door het Commissariaatgeneraal worden gehanteerd en er kan 

dan ook geen gevolg aan gegeven worden. Bovendien is het persoonlijk onderhoud, waarbij u gehoord 

werd in het bijzijn van een mannelijke protection officer en een vrouwelijke tolk, in goede omstandigheden 

verlopen en gaf u op geen enkel moment aan dat er een probleem zou zijn. Gelet op wat voorafgaat kan 

in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van 

onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

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

dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw administratief 

dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging 
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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. 

Uit uw verklaringen blijkt dat u op 9 oktober 2019 in België aankwam, terwijl u pas op 10 februari 2020 

een verzoek om internationale bescherming indiende. Nochtans vreesde u tijdens deze periode de 

doodstraf omwille van uw bekering tot het christendom en was uw vertrek uit Iran ingegeven door deze 

vrees. Uw verklaring voor het niet eerder indienen van een verzoek om internationale bescherming, 

namelijk dat u met de smokkelaar had afgesproken dat hij u naar Groot-Brittannië zou brengen en dat u 

hem al betaald had om tot daar te raken (Notities Persoonlijk Onderhoud Poorya D. (…), dd. 2 oktober 

2020, p. 13), overtuigt allerminst. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige 

schade in zijn land van herkomst, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een 

veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van 

bescherming en zich terdege informeert over de procedure ter zake. U verklaarde in dit verband dat de 

smokkelaar u had verteld dat het hier niet veilig was. U verklaarde dat u zelf van niets wist, dat u nooit 

buiten Iran was geweest en dat u daarom de smokkelaar op zijn woord hebt geloofd (NPO PrD p. 13). 

Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Uw broer Pooyan D. (…)verklaarde tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud dat hij in de periode tussen oktober 2019 en februari 2020 toegang had tot het internet en dat 

hij dit gebruikte om zaken op te zoeken over zijn geloof (NPO Pooyan D. (…), dd 30 september 2020, p. 

20). U woonde tijdens deze periode op hetzelfde adres als uw broer. Derhalve beschikte ook u over 

internet en had u de mogelijkheid uzelf te informeren in verband met de te volgen procedure. Dat u 

gedurende vijf maanden in België verbleef zonder om internationale bescherming te verzoeken, is een 

houding die geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met een gegronde vrees voor vervolging 

of ernstige schade. Dit gedrag relativeert dan ook in ernstige mate uw voorgehouden vrees. 

Uw voorgehouden vrees wordt bovendien nog verder ondermijnd door de vaststelling dat u het risico nam 

om met uw eigen paspoort het land te verlaten (NPO PrD p. 13). In verband met uw vertrek uit Iran 

verklaarden zowel uzelf (NPO PrD p. 13), uw broer Pooyan D. (…) (NPO PnD p. 11) als uw moeder Zahra 

T. (…) (NPO Zahra T. (…) p. 10 en 11) dat uw moeder degene was die uw vertrek uit Iran regelde. Zij 

nam hiervoor contact met een smokkelaar die jullie alle drie een Schengenvisum voor Griekenland 

bezorgde. Uw moeder kon echter niet verklaren op welke manier de smokkelaar ervoor had gezorgd dat 

jullie met jullie eigen paspoort het land konden verlaten. Zij wierp louter de mogelijkheid op dat de 

smokkelaar contacten zou kunnen hebben in de luchthaven (NPO ZT p. 15). Deze verklaring is niet 

afdoende om het door u genomen risico te verklaren. De vaststelling dat u Iran verliet met uw eigen 

paspoort terwijl u vreesde gezocht te worden door de autoriteiten, ondermijnt nog verder de ernst van uw 

vrees. 

Uw moeder Zahra T. (…) legde in verband met uw vertrek uit Iran bovendien herhaaldelijk tegenstrijdige 

en ongeloofwaardige verklaringen af tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS. Zo antwoordde zij 

in eerste instantie ontkennend op de vraag of zij ooit eerder een Schengenvisum had aangevraagd (NPO 

ZT p. 11). Nochtans beschikt het Commissariaat-generaal over informatie dat uw moeder Zahra T. (…) 

op 22 januari 2019 een Schengenvisum kreeg uitgereikt door de Griekse ambassade in Teheran. Dat 

Schengenvisum was geldig van 9 februari 2019 tot 4 maart 2019. Hiermee geconfronteerd, verklaarde uw 

moeder plots dat de smokkelaar het betreffende visum had geregeld. Ze verklaarde dat ze het eerste 

visum weigerde toen bleek dat zij als enige een visum zou krijgen en dat haar zonen geen visum zouden 

krijgen (NPO ZT p. 18). Even later verklaarde uw moeder dan weer dat zij het betreffende Schengenvisum 

nooit had gekregen en dat de smokkelaar haar verteld had dat de procedure onvolledig was (NPO ZT p. 

18). Deze verklaringen zijn niet alleen onderling tegenstrijdig, ze zijn ook in tegenspraak met de informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, namelijk dat het bewuste Schengenvisum wel degelijk 

werd uitgereikt aan uw moeder. Het is bovendien hoogst opmerkelijk dat het Schengenvisum in kwestie 

werd uitgereikt meer dan zeven maanden voor de door u beweerde problemen met de huiskerk 

plaatsvonden. 

Gevraagd waarom ze tijdens het persoonlijk onderhoud had verklaard dat ze nooit eerder een visum had 

aangevraagd, antwoordde uw moeder dat ze er niet aan had gedacht en het zich pas herinnerde toen 

haar de vraag werd gesteld (NPO ZT p. 18). Uw moeder verklaarde dat ze het visum had aangevraagd 

om naar Oostenrijk te reizen voor toeristische doeleinden (NPO ZT p.18). Ze sprak hiervoor met de 

smokkelaar een bedrag af van 40 tot 50 miljoen toman en vergat dat achteraf omdat ze die reis nooit had 

gemaakt (NPO ZT p. 19). Deze verklaring doet de wenkbrauwen fronsen. Het is vooreerst bevreemdend 

dat uw moeder, die moeite had om financieel rond te komen (cfr infra), bereid zou zijn zoveel geld te 

betalen voor een uitstap die louter toeristische doeleinden had. Bovendien is uw moeders verklaring dat 

zij tussen 9 februari en 4 maart 2019 niet naar Europa reisde, een blote bewering die zij op geen enkele 

manier kan staven. Dat jullie alle drie jullie eigen paspoort aan de smokkelaar zouden hebben afgegeven 

na aankomst in België (NPO Prd p. 13), stemt in dit verband trouwens ook tot nadenken. Door uw paspoort 

niet voor te leggen, maakt uw moeder immers iedere controle van eventuele eerdere verplaatsingen vanuit 

Iran naar de Schengenzone onmogelijk. Door dit alles rijst sterk het vermoeden dat uw moeder mogelijk 
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een eerder vertrek uit Iran, dat zich voordeed voor de door u beweerde problemen in Iran hadden 

plaatsgevonden, probeerde te verhullen voor het Commissariaat-generaal. Hierdoor komt de 

geloofwaardigheid van uw moeders verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet, 

ernstig op de helling te staan. 

Daarenboven legden u, uw broer en uw moeder ook in verband met de tweede Schengenvisumaanvraag 

voor Griekenland (die voorafging aan uw vertrek uit Iran en werd uitgereikt door de Griekse ambassade 

op maandag 16 september 2019) verschillende tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen af. 

Wat betreft de locatie van de betreffende visumaanvraag, stelde uw moeder dat zij vingerafdrukken diende 

te geven in een woning in een gebouw met twee verdiepingen (NPO ZT p. 11). Even later verklaarde zij 

dat het gebouw waar ze haar vingerafdrukken gaf voor de tweede visumaanvraag niet hetzelfde gebouw 

betrof als datgene waar zij voor haar eerdere visumaanvraag in januari 2019 was geweest om 

vingerafdrukken te geven (NPO ZT p. 19). Nochtans worden volgens informatie waarover het 

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

visumaanvragen voor Griekenland sinds februari 2018 georganiseerd op de vierde verdieping van het 

gebouw voor ‘joint visa applications’ van de organisatie VFS Global. Deze inconsistente verklaringen 

ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw moeder beweerde omstandigheden waarin de 

Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Wat betreft het tijdstip van de betreffende visumaanvraag, verklaarden zowel u als uw broer Pooyan dat 

uw foto’s en vingerafdrukken werden genomen twee dagen na de inval in de huiskerk (NPO PrD p. 13, 

NPO PnD p. 10 en 11). De inval in de huiskerk vond volgens uw verklaringen plaats op 22 shahrivar 1398 

(vrijdag 13 september 2019). Uw moeder Zahra T. (…) verklaarde in dit verband dat het ongeveer 25 

shahrivar was (16 september 2019) toen haar vingerafdrukken en pasfoto’s genomen werden (NPO ZT 

p. 10). De Schengenvisa van uzelf, uw moeder Zahra T. (…) en uw broer Pooyan D. (…) werden echter 

uitgereikt door de Griekse ambassade op maandag 16 september 2019 (zie administratief dossier). Het 

is binnen een Iraanse context weinig geloofwaardig dat een smokkelaar er binnen een tijdsbestek van 

amper twee dagen in zou slagen om niet alleen een afspraak te regelen voor het afnemen van pasfoto’s 

en vingerafdrukken, maar ook nog eens een geldig Schengenvisum te laten uitreiken. Dit geldt des te 

meer omdat de Griekse ambassade gesloten is op vrijdag en zaterdag (zie informatie administratief 

dossier). Deze opmerkelijke verklaringen ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw 

moeder beweerde omstandigheden waarin de Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Bovendien kon uw moeder niet op een geloofwaardige manier verklaren hoe zij de smokkelaar betaalde 

voor zijn diensten. Uw moeder stelde dat zij de smokkelaar 500 miljoen toman betaalde om u, uw broer 

Pooyan en haarzelf naar Groot-Brittannië te brengen. Omgerekend in Euro, gebruik makend van de 

wisselkoers van 13 september 2019, gaat het om een bedrag van 107.378 euro. U verklaarde tijdens uw 

persoonlijk onderhoud dat u naast uw studies moest werken om de kosten van de huur te kunnen betalen 

(NPO PrD p. 6) en dat uw thuissituatie dermate moeilijk was dat uw vriend Ashkan af en toe eten voor u 

kocht (NPO Prd p. 10). In het licht van deze verklaringen is het bevreemdend dat uw moeder in een korte 

tijdspanne een bedrag van 500 miljoen toman bijeen wist te brengen. Gevraagd hoe zij hierin was 

geslaagd, verklaarde uw moeder dat 300 miljoen toman afkomstig was van de mehriyé of bruidsschat die 

haar voormalige echtgenoot haar na de scheiding had toegekend (NPO ZT p. 11). Deze verklaring doet 

de wenkbrauwen ernstig fronsen. Zij is immers strijdig met uw eigen verklaring dat uw vader na de 

scheiding niet het volledige bedrag van de bruidsschat aan uw moeder betaalde (NPO PrD p. 6). Uw vader 

betaalde volgens uw verklaringen bovendien niet in een keer maar als een maandelijkse aflossing die 

werd gestort op uw moeders rekening. U moest daar nog wat bovenop doen om de maandelijkse huur te 

kunnen betalen (NPO PrD p. 6). Bovendien is uw moeders verklaring dat zij de smokkelaar betaalde met 

het geld van haar bruidsschat ook in strijd met de scheidingsakte die door uw moeder werd voorgelegd. 

Daarin staat immers vermeld dat uw moeder tijdens de echtscheiding afstand deed van haar mehriyé in 

ruil voor het recht om van uw vader te scheiden. Het kwijtschelden van de mehriyé om zo het recht op 

scheiding te bekomen is overigens een praktijk die wel vaker voorkomt in Iran (zie informatie administratief 

dossier). Uw moeders verklaring dat ze buiten de scheidingsakte om een overeenkomst met uw vader 

had gesloten om zo alsnog haar bruidsschat te verkrijgen (NPO ZT p. 11), kan niet weerhouden worden. 

Ook deze uitspraak is immers strijdig met uw eigen verklaringen ter zake (cfr supra). Bovendien is het 

ongeloofwaardig dat uw ouders, die elkaar na de scheiding niet konden luchten (NPO ZT p. 11), de 

financiële aspecten van de echtscheiding buiten de scheidingsake om geregeld zouden hebben. U 

verklaarde in dit verband overigens dat uw vader uw moeder tijdens de echtscheiding een document liet 

ondertekenen waardoor ze het recht verloor om na de scheiding bezwaar aan te tekenen (NPO PrD p. 6). 

De ongeloofwaardige en inconsistente verklaringen die uw moeder aflegde met betrekking tot de 

bruidsschat waarmee ze de smokkelaar betaalde, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door 

uw moeder beweerde omstandigheden waarin de Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep. 

Ook wat het resterende bedrag van 200 miljoen toman betreft, dat uw moeder naast de 300 miljoen van 

de bruidsschat nodig had om uw tickets te betalen, legde uw moeder tegenstrijdige en inconsistente 
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verklaringen af. Gevraagd waar ze dit bedrag vandaan haalde, antwoordde zij dat ze een deel bekwam 

door haar goud en sieraden te verkopen en dat ze een ander deel had geleend (NPO ZT p. 11). Gevraagd 

waar zij het goud en de sieraden had verkocht, wijzigde uw moeder haar verklaring. Nu stelde zij dat zij 

de sieraden niet verkocht maar aan Masih M. (…) gaf, de man van haar nicht Laia. Masih leende uw 

moeder 100 miljoen toman met de bedoeling dat hij de sieraden achteraf zou verkopen (NPO ZT p. 

11+12). Gevraagd waar zij de resterende 100 miljoen dan had gehaald, wijzigde uw moeder opnieuw haar 

verklaring. Zij beweerde nu dat Masih M. (…) haar 120 of 130 miljoen toman leende en dat hij de gouden 

sieraden achteraf moest verkopen om tot 200 miljoen te komen (NPO ZT p. 12). Erop gewezen dat ze in 

dat geval nog steeds niet genoeg had om de smokkelaar te betalen, wijzigde uw moeder ten derde male 

haar verklaring. Ze stelde nu dat Masih haar 200 miljoen toman gaf en dat hij geld leende bij anderen dat 

hij zou teruggeven nadat hij de gouden sieraden verkocht had (NPO ZT p. 12). Deze stroeve en onderling 

tegenstrijdige verklaringen halen de geloofwaardigheid ervan compleet onderuit. Hierdoor dienen 

bijkomende vraagtekens geplaatst worden bij uw moeders stelling dat zij door middel van betaling van 

een bedrag van 500 miljoen toman aan een smokkelaar een Schengenvisum voor Griekenland wist te 

regelen voor u, uw broer en haarzelf. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, meer bepaald dat u zonder problemen met uw eigen 

paspoort het land kon uitreizen, dat uw moeder ongeloofwaardige verklaringen aflegde in verband met 

haar Schengenvisumaanvraag in januari 2019, dat de Schengenvisumprocedure in september 2019 zoals 

die door u, uw broer en uw moeder werd beschreven niet strookt met de informatie beschikbaar op het 

Commissariaatgeneraal en dat uw moeder niet op een geloofwaardige manier kon uitleggen hoe zij de 

smokkelaar betaalde voor de Schengenvisumprocedure in september 2019, ondermijnt in ernstige mate 

de geloofwaardigheid van uw verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet. Hierdoor 

komt ook de geloofwaardigheid van uw verklaring inderhaast Iran te hebben verlaten uit vrees voor de 

autoriteiten omwille van uw geloofsafval en bekering tot het christendom, ernstig op de helling te staan. 

Bovendien legde u ook in verband met uw bekering tot het christendom vage en weinig coherente 

verklaringen af. 

Zo verklaarde u dat u geïntroduceerd werd tot het christendom door uw vriend en voormalige collega 

Ashkan (NPO PrD p. 3). U verklaarde dat u Ashkan had leren kennen in shahrivar 1395 (augustus – 

september 2015). Hij was uw begeleider op het werk, u maakte zakenreizen met hem en jullie vriendschap 

werd mettertijd steeds hechter. U was zodanig met Ashkan bevriend dat u bij hem thuis over de vloer 

kwam, dat jullie samen uitgingen en dat hij u eten bracht omdat jullie het thuis moeilijk hadden (NPO PrD 

p. 8, 9 en 10). Ook bezocht u vanaf esfand 1397 tot 22 shahrivar 1398 (februari – maart 2018 tot 13 

september 2018) een huiskerk die doorging in Ashkans woning (cfr infra). In het licht van deze 

verklaringen is het zeer bevreemdend dat u haast geen informatie kon verschaffen over de 

omstandigheden waarin Ashkan zich zelf tot het christendom bekeerde. Hiernaar gevraagd, antwoordde 

u dat een vriend met de naam Rasmik tegen hem gepredikt had. U beweerde deze persoon niet te kennen 

en verklaarde ook niet te weten hoe Ashkans bekering was gegaan of wat er was gebeurd (NPO PrD p. 

17). U kon ook niet vertellen op welke locatie de huiskerk doorging in de periode voor Rasmik tegen 

Ashkan gepredikt had (NPO Prd p.18). Dat Ashkan u wel in contact zou hebben gebracht met een huiskerk 

maar u weinig tot niets zou hebben verteld over zijn eigen ‘bekeringstraject’, haalt de geloofwaardigheid 

van uw verklaringen aangaande uw eigen bekeringstraject in ernstige mate onderuit. Gezien de hechte 

vriendschap die u de drie voorgaande jaren met Ashkan had ontwikkeld (cfr supra), kan verwacht worden 

dat hij u in detail over zijn bekeringstraject verteld zou hebben. Dit geldt des te meer daar Rasmik volgens 

uw verklaringen deel uitmaakte van uw huiskerkgroep (NPO PrD p.17). 

Met betrekking tot uw eerste huiskerkbezoek verklaarde u dat u nieuwsgierig was om te zien hoe het er 

in zo’n dienst aan toe ging. Wat u vooral aansprak, was om meer te weten over Christus. (NPO PrD p. 

15). Wanneer u even later gevraagd werd waarom u, gezien het risico dat in Iran met huiskerkbezoek 

gepaard gaat, toch besloot om aan een huiskerk deel te nemen, stelde u dan weer dat u nu eenmaal het 

licht had gezien en de waarheid had ontdekt (NPO PrD p. 16). Het is weinig coherent dat u enerzijds 

stelde de waarheid reeds ontdekt te hebben, terwijl u anderzijds stelde nieuwsgierig geweest te zijn en op 

zoek naar meer informatie. Bovendien blijven uw verklaringen aangaande de dieperliggende reden voor 

uw bekering vaag en weinig concreet. Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich 

te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het 

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

geloofsovertuiging inhoudt. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de 

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. U slaagde er op geen enkel moment in om aannemelijk 

te maken waarom u, die het moslimgeloof als tiener had verworpen, plots het christendom als de enige 

waarheid beschouwde. U verklaarde in dit verband dat u het concept van de Heilige Drievuldigheid 

interessant vond (NPO PrD p.16) en dat u geïnteresseerd was in de figuur van Christus (NPO PrD p.15). 
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Deze verklaringen zijn echter weinig concreet en kunnen niet overtuigen. U haalde verder ook de genezing 

van Ashkans moeder (NPO PrD p.15) en de mooie kans die u ineens had gekregen op gebied van werk 

en inkomen (NPO PrD p.17) aan als persoonlijke gebeurtenissen in uw leven die u ervan overtuigden de 

juiste keuze gemaakt te hebben. Ook deze argumenten kunnen echter niet aannemelijk maken waarom 

u zich tot het christendom aangetrokken voelde. Zowel de genezing van Ashkans moeder en uw promotie 

naar de rol van manager vonden volgens uw verklaringen immers plaats na uw eerste huiskerkbezoek in 

esfand 1397 (NPO PrD p. 15). Uw vage en weinig coherente verklaringen aangaande de dieperliggende 

redenen voor uw bekering doen twijfelen aan de oprechtheid ervan. 

U legde ook weinig coherente verklaringen af wat betreft het risico dat met uw huiskerkbezoek gepaard 

ging. Gevraagd waarom u in Iran ondanks het risico toch besloot een huiskerkdienst te bezoeken, 

verklaarde u dat als Christus besloten had om zichzelf aan u te openbaren, hij ook vast de intentie had 

om u te beschermen (NPO PrD p. 16). Erop gewezen dat u in Iran ook het christendom had kunnen volgen 

zonder een huiskerk te bezoeken, stelde u dat u nood had aan goede begeleiding. U wilde deel uitmaken 

van een kerkgroep. Bovendien vond u dat men niet alleen kan zitten en zeggen “ik ben een christen”, 

zonder verder activiteiten uit te voeren (NPO PrD p. 17). Ook deze verklaring kan niet overtuigen. Als u 

er werkelijk zoveel belang aan hechtte om deel uit te maken van een groep, valt redelijkerwijze te 

verwachten dat u ook in de eerste maanden na uw aankomst in België, waar u in tegenstelling tot Iran uw 

geloof wel vrij kon beleven, een kerk bezocht zou hebben. Gevraagd of u de eerste vijf maanden na uw 

aankomst in België een kerk bezocht, antwoordde u echter dit niet gedaan te hebben omdat u vreesde 

zonder identiteitsdocumenten door de politie te worden opgepakt en teruggestuurd naar Iran (NPO PrD 

p. 13). Het is weinig coherent dat u in Iran, waar huiskerkbezoek volgens uw eigen verklaringen met de 

doodstraf bestraft wordt, wel het risico nam om naar de huiskerk te gaan, terwijl u dat in België te gevaarlijk 

vond. Deze stroeve en weinig coherente verklaringen aangaande halen de geloofwaardigheid van de 

oprechtheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit. 

Bovendien legde u ook wat betreft uw huiskerkbezoek na uw bekering tot het christendom tegenstrijdige 

verklaringen af. U verklaarde dat u voor het eerst een huiskerk bezocht in het begin van de maand esfand 

1397 (eind februari - begin maart 2019). De tweede huiskerkdienst die u zou bijwonen vond plaats in de 

maand farvardin 1398 (maart – april 2019), maar toen kon u niet gaan omdat u net van werk was 

veranderd (NPO PrD p. 3+4). U nam uw broer Pooyan mee de tweede keer dat u naar de huiskerk ging. 

U verklaarde tot tweemaal toe dat dit bezoek plaatsvond in ordibehest 1398 (april-mei 2019, NPO PrD p. 

4). Even later wijzigde u echter plots uw verklaringen. U stelde nu dat het tweede huiskerkbezoek, waar 

u niet bij kon zijn, plaatsvond in het begin van het nieuwe jaar en dat u met uw broer naar de huiskerk 

ging een of twee weken na de sessie waar u niet bij kon zijn. U stelde dat dit de laatste kerkdienst van het 

jaar betrof en dat deze voor de jaarwisseling plaatsvond (NPO PrD p. 4). Deze verklaring houdt geen 

steek. Ze is immers intern tegenstrijdig. Als u uw broer meenam twee weken na de dienst waar u niet bij 

kon zijn, en als de dienst waar u niet bij kon zijn in het begin van het nieuwe jaar viel, dan is het onmogelijk 

dat u uw broer voor de jaarwisseling zou meegenomen hebben. Bovendien had u net tevoren tot tweemaal 

toe verklaard dat u uw broer voor het eerst meenam in ordibehest 1398, wat meer dan een maand na de 

jaarwisseling is (cfr supra). Hierop gewezen, verklaarde u dat de laatste dienst van het jaar waar u niet bij 

kon zijn, plaatsvond in farvardin en dat in ordibehest de eerstvolgende dienst was in het nieuwe jaar (NPO 

PrD p. 4). Ook deze verklaring houdt geen steek. De jaarwisseling vindt in Iran immers plaats op 1 

farvardin 1398 (21 maart 2019, zie informatie administratief dossier). Bovendien heeft uw broer Pooyan 

in zijn gehoor tot tweemaal toe uitdrukkelijk verklaard dat hij voor het eerst een huiskerk bezocht aan het 

eind van de maand esfand 1397 (NPO PnD p. 17 en 20). Iemand die deelneemt aan een huiskerk in Iran 

wordt volgens uw verklaringen als een afvallige beschouwd en krijgt de doodstraf (NPo PrD p. 16). Er kan 

dan ook van u verwacht worden dat u een dergelijke ingrijpend moment in uw leven en dat van uw broer 

juist in de tijd zou kunnen situeren. Het is in dit verband overigens ook opvallend dat uw broer Pooyan, 

daarnaar gevraagd, niet kon vertellen wanneer u zich precies tot het christendom bekeerd had (NPO PnD 

p. 20). Gezien uw broer Pooyan zich op uw aandringen bekeerde tot het christendom en gezien het belang 

van die bekering voor het verdere verloop van jullie leven, kan op zijn minst verwacht worden dat u hem 

zou verteld hebben wanneer uw bekering precies plaatsvond. Uw stroeve en tegenstrijdige verklaringen 

aangaande het moment waarop u uw broer voor het eerst meenam naar de huiskerk, halen de 

geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit. 

Ook wat betreft de inval van de autoriteiten in de huiskerk op 22 shahrivar 1398 legde u enkele 

verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. Zo kon u niet vertellen wat er na zijn arrestatie 

met uw vriend Ashkam gebeurde. Ook van de andere leden van de huiskerk wist u niet of ze inmiddels 

opgepakt of gevlucht zijn. Gevraagd wat er met uw vriend Mohammad gebeurde nadat hij u waarschuwde, 

moest u het antwoord schuldig blijven (NPO PrD p.18). Gezien u tussen de dag van de inval op 22 

shahrivar 1398 (13 september 2019) en de dag van uw vertrek uit Iran op 16 mehr 1398 (8 oktober 2019) 

over Mohammads telefoonnummer beschikte (NPO PrD p.8), en gezien de impact die Mohammads 

telefonische verklaring dat de huiskerk ontdekt was had op het verdere verloop van uw leven, is het wel 
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heel opmerkelijk dat u geen enkele poging deed om Mohammad in de voornoemde periode te contacteren 

om meer duidelijkheid te bekomen over wat er precies was gebeurd. Het is immers op basis van 

Mohammads telefoontje dat u besloot om samen met uw broer en uw moeder hals over kop het land te 

verlaten. Uw verklaring dat u Mohammad niet contacteerde omdat u hem en uzelf niet nog meer in 

problemen wilde brengen (NPO PrD p.18), kan niet weerhouden worden. U had immers aan de hand van 

zijn telefoonnummer perfect een tussenpersoon kunnen aanspreken om meer informatie te bekomen. U 

verklaarde integendeel dat u op geen enkele manier heeft geprobeerd om informatie te krijgen over wat 

er met Ashkan en de andere leden van de huiskerk was gebeurd. U stelde in dit verband verder nog dat 

u geen contactgegevens meer van hen had omdat de smokkelaar u had verteld dat u uw telefoon moest 

weggooien voor u naar Engeland vertrok (NPO PrD p. 18). Ook deze verklaring kan niet weerhouden 

worden. U had deze telefoon immers bij toen u van Iran naar België vloog (NPO PrD p. 19) en had dus 

ruimschoots de tijd om te proberen de andere huiskerkleden te contacteren. Het feit dat u geen enkele 

poging deed om meer informatie te bekomen, is bevreemdend in het licht van de hechte 

vriendschapsband die u met Ashkan onderhield (cfr supra). Dit geldt des te meer aangezien u niet zeker 

wist of de inval van de autoriteiten in Ashkans woning gelinkt was aan de huiskerk zelf. Het zou immers 

ook kunnen dat de inval te maken had met het gedrag van Askhans vader, die openlijk zijn ongenoegen 

uitte over het Iraanse regime (NPO PrD p. 19). Dat u niet heeft proberen te achterhalen wat er na de inval 

met de andere huiskerkleden is gebeurd, noch wat de reden voor de inval was, hoewel het hier om 

elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse 

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

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

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

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

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

vluchtrelaas. 

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

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

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

of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

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

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

opportunistische motieven berust. Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op 

post, kan worden opgemerkt dat het eerste dergelijke bericht pas dateert van september 2020 (NPO PrD 

p. 11) en dat er, gelet op het opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het 

christendom, verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets 

wijst erop dat deze facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit 

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

dossier, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. 

Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of 

op internet hebben gezet. Het zijn personen met een verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals 

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

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

Ook wat betreft de vrees die u en uw moeder uitten om bij een terugkeer naar Iran door uw voormalige 

schoonfamilie vermoord te worden, legden jullie verschillende verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig 

doen fronsen. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat er zowel volgens uw eigen verklaringen als 

volgens de verklaringen van uw moeder een direct causaal verband bestaat tussen jullie vrees voor uw 

tante Mashid en jullie bekering tot het christendom (NPO ZT p. 19 en NPO PrD p. 20). Aangezien geen 

geloof gehecht kan worden aan uw bekering tot het christendom, komt ook de geloofwaardigheid van uw 

vrees omwille van uw bekering door de familie van uw vader gedood te worden, ernstig op de helling te 

staan. Hetzelfde geldt voor de vrees die uw moeder koestert ten opzichte van de familie van haar 

voormalige echtgenoot. Uw moeder gaf overigens zelf aan geen enkele concrete aanwijzing te hebben 

om deze vrees te staven (NPO ZT p. 19). 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat u, uw moeder en uw broer wat betreft uw omgang met Mashid 

en haar echtgenoot weinig coherente verklaringen aflegden. Zo onderbouwde uw moeder de vrees voor 

haar schoonfamilie door te stellen dat haar schoonzus Mashid getrouwd was met een lid van de Ettela’at 

genaamd Ali K. (…). Zij verklaarde dat haar schoonbroer u en uw broer pestte, dat hij probeerde jullie 

geloviger op te voeden, dat hij jullie beperkte in het dragen van hun kledij, dat hij jullie verplichtte om 

dagelijks het gebed te doen en dat hij jullie niet toeliet om te gaan met jullie nichtjes (NPO ZT p. 6). Gezien 

het belang dat zij in haar verklaringen hechtte aan de connecties van de echtgenoot van haar voormalige 
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schoonzus bij Ettela’at (Iraanse veiligheidsdiensten), is het opvallend dat noch uw moeder (NPO ZT p. 

10), noch uw broer Pooyan (NPO PnD p. 6), noch uzelf (NPO PrD p. 10) konden vertellen welke functie 

Ali K. (…) precies uitoefent bij Ettela’at. Uw moeder gaf aan sinds de scheiding in 2016 alle contacten met 

uw vader verbroken te hebben en ook geen contact meer te hebben met zijn familie (NPO ZT p. 11). Zij 

verklaarde dat u en uw broer in het laatste jaar voor de scheiding van uw ouders, dus sinds het begin van 

2015, nooit meer bij uw tante Mahshid en haar echtgenoot op bezoek gingen (NPO ZT p. 8). Zowel u als 

uw broer stelden uw tante Mahshid al heel lang niet meer te hebben gezien of gehoord (NPO PrD p. 7, 

NPO PnD p. 8). U verklaarde bovendien dat u de echtgenoot van uw tante Mashid in totaal maar twee of 

drie keer heeft gezien (NPO PrD p. 10). Deze verklaringen zijn niet consistent met wat uw moeder eerder 

had verklaard (cfr supra) en ondermijnen verder de ernst van uw vrees om door uw tante vermoord te 

worden. 

Verder kan in dit verband ook nog een opvallende tegenstrijdigheid in uw verklaringen opgemerkt worden. 

Gevraagd of u profielen van sociale media had, stelde u dat u vroeger wel een Telegram en een WhatsApp 

account had, maar dat u daar voorlopig geen activiteiten meer heeft omdat de man van uw tante Mahshid 

bij Ettela’at werkt en Ettela’at makkelijk toegang heeft tot sociale media (NPO PrD p. 11). Nochtans had 

u net tevoren verklaard dat u religieuze berichten post op Facebook omdat het uw taak is als christen om 

het woord zoveel mogelijk te verspreiden (NPO PrD p.11). Gewezen op deze tegenstrijdigheid, 

veranderde u uw verklaringen. U stelde nu dat uw eerdere verklaring betrekking had op het Telegram 

account dat u onderhield toen u nog in Iran was, en dat u dat account intussen heeft stopgezet (NPO PrD 

p. 12). Erop gewezen dat uw tante in dat geval nog steeds op Facebook kan zien dat u bekeerd bent, 

stelde u simpelweg dat uw tante Mahshid geen Facebook heeft en het ook niet gebruikt (NPO PrD p. 12). 

Dit is weinig ernstig. Als u werkelijk geen sociale media zou gebruiken om te vermijden dat uw tante 

Mashid en bij uitbreiding de Ettela’at te weten komen dat u bekeerd bent, zou u volgens de bovenstaande 

redenering immers geen berichten over uw bekering op Facebook plaatsen. Uw onderling tegenstrijdige 

verklaringen halen de ernst van uw vrees bij terugkeer naar Iran door de familie van uw vader vermoord 

te worden finaal onderuit. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat er noch in uw hoofde, noch in 

hoofde van uw moeder sprake is van een gegronde vrees om bij terugkeer naar Iran vermoord te worden 

door uw tante Mashid en haar echtgenoot die bij Ettela’at werkt. 

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

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

staven enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook de identiteit van uw broer 

Pooyan D. (…) en uw moeder Zahra T. (…) staan hier niet ter discussie. De foto’s die u neerlegde om uw 

aanwezigheid in het Christian Center in Brussel te staven, impliceren niet dat er dient te worden uitgegaan 

van een geloofwaardige bekering. Elke bekering dient aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende 

verklaringen omtrent het proces van de bekering, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins 

deed. Hetzelfde geldt voor de screenshots van uw telefoon die u neerlegde om aan te tonen dat u online 

vieringen hebt gevolgd. Ook de drie steunbrieven van het Christian Center die u voorlegde, kunnen de 

geloofwaardigheid van uw bekering niet herstellen. Deze documenten hebben louter een ondersteunende 

functie en dienen gepaard te gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in uw zaak allesbehalve het 

geval is. Tot slot diende u ook een e-mail in van de Iraanse psychiater van uw moeder Zahra T. (…). Dit 

document is louter van belang voor het verzoek om internationale bescherming en wordt om die reden in 

voorgenoemde beslissing besproken.” 

Ook in het kader van het verzoek tot internationale bescherming van uw zoon Pooyan D. (…) werd een 

weigeringsbeslissing genomen. Daarbij werden volgende bijkomende argumenten aangehaald: 

“Doordat aan de bekering tot het christendom en het daarmee verbonden vluchtrelaas uit Iran van uw 

broer Poorya D. (…) geen geloof werd gehecht, kan ook niet langer geloof gehecht worden aan uw eigen 

bekering tot het christendom en vluchtrelaas. U verklaarde immers door uw broer Poorya tot het 

christendom bekeerd te zijn (Notities persoonlijk onderhoud Pooyan D. (…), dd. 30 september 2020, p. 

14+17) en samen met uw broer het land verlaten te hebben omdat de huiskerk die jullie bijwoonden werd 

ontdekt (NPO PnD p. 13+14). 

Bovendien legde u tijdens het persoonlijk onderhoud verschillende verklaringen af die de oprechtheid van 

uw bekering tot het christendom verder ondermijnen. 

Zo is het hoogst opmerkelijk dat u gedurende de zes maanden die volgden op uw eerste huiskerkbezoek, 

slechts drie of vier keer een huiskerk bezocht. De huiskerkdienst vond volgens de verklaringen van uw 

broer Poorya twee of drie keer per maand plaats, telkens op vrijdag (NPO PrD p. 4). U verklaarde uw lage 

aantal huiskerkbezoeken in deze periode door te stellen dat u al uw tijd spendeerde aan het studeren voor 

de toelatingsexamens van de universiteit (NPO PnD p. 14). U verklaarde in dit verband niet aan de 

toegangsexamens te hebben kunnen deelnemen doordat u moest vertrekken uit Iran (NPO PnD p. 7). 

Volgens informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt, en die werd toegevoegd aan uw 

dossier, worden de toelatingsexamens (Konkur) in Iran gehouden in de maand tir (juni – juli). Aangezien 
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uw vertrek pas plaatsvond op 8 oktober 2019, was u dus wel degelijk in de mogelijkheid om aan de 

toelatingsexamens deel te nemen. Uw broer Poorya verklaarde bovendien dat u in de maand tir 1398 aan 

de toegangsexamens deelnam (NPO PrD p. 18). Bovendien dient vastgesteld te worden dat u, zelfs als u 

het in de maanden voor de examens te druk had met studeren, in de maanden na de examens (juni – 

september 2019) wel degelijk de mogelijkheid had om op geregelde basis de huiskerk te bezoeken. 

Bovendien legde u ook incoherente verklaringen af met betrekking tot de invloed die uw studies op uw 

huiskerkbezoek hadden. Zo stelde u enerzijds niet naar de huiskerk te kunnen gaan omdat u moest 

studeren (cfr supra) en stelde u even later dat u dankzij uw nieuwe geloof het gevoel kreeg beter te kunnen 

studeren en meer leerstof te kunnen opnemen (NPO PnD p. 18). Dit is weinig coherent. Als u dankzij uw 

religie het gevoel kreeg beter te kunnen studeren, zou immers net van u verwacht kunnen worden dat u 

de huiskerk vaker zou bezoeken. Hiermee geconfronteerd, antwoordde u dat de huiskerk een eind weg 

was en dat het niet praktisch haalbaar was om dit te combineren met de vele taken die u in het kader van 

uw studies moest maken (NPO PnD p. 18). Het is enigszins bevreemdend dat u enerzijds wel bereid was 

om uit nieuwsgierigheid naar het christendom de doodstraf te riskeren (NPO p. 16), maar anderzijds 

opkeek tegen de praktische beslommeringen die de verplaatsing met zich meebracht. Het feit dat u in zes 

maanden tijd slechts drie of vier keer de huiskerk bezocht en hier bovendien incoherente en weinig 

geloofwaardige verklaringen over aflegde, ondermijnt bijkomend de oprechtheid van de door u beweerde 

bekering tot het christendom. 

Ook de overige verklaringen die u aflegde om de oprechtheid van uw bekeringstraject te onderbouwen, 

konden niet overtuigen. Zo legde u tot drie keer toe wisselende verklaringen af met betrekking tot het 

moment waarop u zich tot het christendom bekeerde. Gevraagd sinds wanneer u een christen bent, 

antwoordde u in eerste instantie esfand 1397 (februari – maart 2019, NPO PnD p. 3). Toen u even later 

gevraagd werd wanneer u overtuigd was dat u voor het christendom wou kiezen, antwoordde u 11 april 

2020 (NPO PnD p. 16) omdat op die datum het verlossingsgebed werd uitgesproken (NPO PnD p. 17). 

Even stelde u dan weer dat u de omslag van nieuwsgierige naar gelovige pas maakte in de week voor uw 

vertrek uit Iran (NPO p. 17). Dit vertrek vond plaats op 16 mehr 1397 (8 oktober 2019). Uw wisselende en 

onderling tegenstrijdige verklaringen aangaande het moment vanaf wanneer u zichzelf als christen 

beschouwt, halen de geloofwaardigheid van uw bekeringstraject verder onderuit. 

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

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

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

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

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

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

Bij u is dit echter allerminst het geval. U stelde in dit verband dat u na het gesprek met uw broer 

bewondering voelde voor de figuur van Jezus Christus, de mirakels die hij had verricht en de manier 

waarop hij zich aan het einde van zijn leven had opgeofferd (NPO PnD p. 14). Gevraagd of er een 

specifieke aanleiding was waardoor u pas in de week voor uw vertrek uit Iran in oktober 2019 de omslag 

maakte van nieuwsgierige naar gelovige, antwoordde u dat het niet ging om een specifieke gebeurtenis 

maar dat het een innerlijk proces was dat moeilijk te beschrijven valt. U verwees naar het geluk dat u 

ineens had in uw leven en u stelde dat u de wind in de zeilen gekregen had sinds u Christus had ontdekt, 

ook al was u toen nog geen christen geworden (NPO PnD p.18). Toen u gevraagd werd deze vage 

verklaringen te concretiseren, verwees u naar het feit dat u beter kon studeren en naar het feit dat zowel 

uw moeder als uw broer een onverwachte financiële meevaller kenden doordat aan hen beiden een 

loonsverhoging werd toegekend. U dacht dat dit niet toevallig was, omdat deze gebeurtenissen 

samenvielen met het moment waarop u Christus ontdekte (NPO PnD p. 18). Deze argumenten kunnen 

echter maar moeilijk overtuigen. Toen u in oktober 2019 de omslag van nieuwsgierige naar gelovige 

maakte, was uw huiskerk ontdekt, had u zich genoodzaakt gezien uw ouderlijk huis te verlaten en stond 

u op het punt uw land te ontvluchten. In deze context is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat u 

op basis van uw toegenomen studieijver en de loonsopslag van uw broer en moeder concludeerde dat 

Christus u de wind in de zeilen had gegeven. De toelatingsexamens waren op dat moment immers al 

enkele maanden achter de rug (cfr supra) en de loonsopslag van uw moeder en broer had een half jaar 

voordien plaatsgevonden, bij het begin van het nieuwe jaar (maart-april 2018, NPO PnD p. 18). Uw weinig 

coherente en weinig geloofwaardige verklaringen in verband met de redenen waarom u de omslag van 

nieuwsgierige naar gelovige maakte, halen de geloofwaardigheid van uw bekeringstraject finaal onderuit. 

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

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

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

of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 
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afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Gezien u uw bekering geenszins aannemelijk heeft gemaakt, 

kan niet uitgesloten worden dat uw kerkbezoek in België louter op opportunistische motieven berust. Wat 

betreft uw Facebookprofiel, dat u slechts in mei 2020 aanmaakte en voornamelijk gebruikt om de pagina 

van het Christian Center te volgen (NPO PnD p. 8), kan er, gelet op het opportunistische en aldus 

onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom, verwacht kan worden dat u deze pagina wist 

alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop dat uw facebookpagina reeds in het vizier van de Iraanse 

autoriteiten zou gekomen zijn. Uit informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt en die werd 

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

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

hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen met een verhoogd risicoprofiel – 

u heeft dit echter, zoals hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een 

groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

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

kunnen maken. De kopie van uw paspoort staaft enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie 

staat. De foto’s die u neerlegde om uw aanwezigheid in het Christian Center in Brussel te staven, 

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

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

u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Hetzelfde geldt voor de screenshots van uw 

broers telefoon die u neerlegde om aan te tonen dat u online vieringen hebt gevolgd.” 

Doordat aan de bekering tot het christendom en het daarmee verbonden vluchtrelaas uit Iran van uw 

zoons Poorya en Pooyan D. (…) geen geloof werd gehecht, kan ook niet langer geloof gehecht worden 

aan uw eigen vluchtrelaas uit Iran. U verklaarde immers samen met uw zoons het land verlaten te hebben 

omdat de huiskerk die zij bijwoonden werd ontdekt (Notities persoonlijk onderhoud Zahra T. (…), dd. 28 

september 2020, p. 13). Bovendien kan, doordat geen geloof gehecht wordt aan de oprechtheid van de 

bekering van uw zoons tot het christendom, ook niet langer geloof gehecht worden aan de oprechtheid 

van uw eigen bekering tot het christendom. U verklaarde immers overtuigd geraakt te zijn van het 

christendom door er met uw zoon over te praten (NPO ZT p. 16). 

Bovendien slaagde u er tijdens het persoonlijk onderhoud niet in om uw bekering tot het christendom 

aannemelijk te maken. Zo blijven uw verklaringen aangaande de dieperliggende reden voor uw bekering 

vaag en weinig concreet. Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben 

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

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

geloofsovertuiging inhoudt. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de 

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. U slaagde er echter op geen enkel moment in om 

aannemelijk te maken waarom u in de periode tussen februari en april 2020 besloot om te bekeren tot het 

christendom. U verklaarde in dit verband dat u voor het christendom koos omdat de religie u rust gaf en 

omwille van de gelijkheid van man en vrouw binnen het christendom (NPO ZT p. 16). Gezien het belang 

dat u hecht aan de gelijkheid tussen man en vrouw, is het enigszins bevreemdend dat u niet met zekerheid 

wist te vertellen of vrouwen ook priester mogen worden in het christendom (NPO ZT p. 17). Het is ook 

opmerkelijk dat u hier nooit bij uw priester naar heeft gevraagd (NPO ZT p. 17). Gevraagd naar de 

persoonlijke redenen waarom u zich op dat moment tot het christendom aangetrokken voelde, stelde u 

dat christenen vrolijk zijn in hun mis of kerk, dat ze zingen en lachen, dat de godsdienst geen agressie 

gebruikt tegen anderen en dat christenen zachtaardige mensen zijn. U voelde bovendien dat u met God 

kon praten in uw eigen taal zonder enige tussenpersoon en hindernis (NPO p. 17). Deze argumenten zijn 

weinig concreet en hebben onvoldoende overtuigingskracht om de hierboven vermelde conclusie te laten 

wankelen. 

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

aangetoond dat uw beweerde bekering authentiek en oprecht zou zijn. 

Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst 

als christen zal manifesteren of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving. 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

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

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

opportunistische motieven berust. 

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.” 
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2. Het verzoekschrift 

 

2.1. Verzoekende partijen voeren in een eerste en enig middel aan dat de bestreden beslissingen de 

volgende artikelen, bepalingen en beginselen schenden: 

“1/ de artikelen 48/3 en 48/4 Vw;  

2/ artikel 9 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna:EVRM) juncto artikel 3 EVRM ;  

2/ artikel. 1A (2) van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen dd. 28/07/1951 

goedgekeurd bij wet van 26/06/1953 (B.S. 4/10/1953; hierna de Conventie van Genève);  

3/ artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de Status van de vluchtelingen dd. 31/01/1967, goedgekeurd 

bij Wet van 27/02/1967 (B.S. 3 mei 1969);  

4/ schending van de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder van:  

a) van de onderzoeksplicht, zoals gewaarborgd in artikel 10 lid 3 van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013  

b) de materiële motiveringsplicht.” 

 

Verzoekende partijen gaan in een eerste middelonderdeel in op de weigeringen van de 

vluchtelingenstatus.  

 

Waar hen tegenstrijdige verklaringen worden verweten inzake hun vertrek uit Iran, geven verzoekende 

partijen aan: 

“Derde verzoekster wenst hier te verklaren dat er aan haar gevraagd werd of zij ooit op reis kwam naar 

de EU vooraleer hun reis naar België, waar zij negatief op antwoordde. Zij herinnerde zich het niet dat zij 

een visum kreeg toen.  

Toen het CGVS vroeg of zij wist van het visum verklaarde ze dat ze het nooit gekregen had, maar eigenlijk 

bedoelde zij dat ze het visum nooit gebruikt heeft. Ze is daar toen niet op ingegaan.  

Verder heeft ze voor haar reis naar Oostenrijk die zij wou maken, nooit rechtstreeks een visum 

aangevraagd bij de Oostenrijkse ambassade, omdat men haar verklaarde dat dit toch nooit zou lukken. 

Zij heeft dit dus zelf geprobeerd, zonder smokkelaar.  

Tenslotte wensen de verzoekers hierbij op te merken, dat zij merken dat er verschillende 

communicatiefouten gebeurd zijn. Zo laat de bestreden beslissing uitschijnen dat zij financiële problemen 

hadden, terwijl dit helemaal niet het geval is (zie ook infra).  

Als men spreekt over bijvoorbeeld een vriend die eten kwam brengen, getuigt dit meer van een teken van 

vriendelijkheid, dan uit armoede.  

Verzoekers waren niet rijk, doch zij wensen te verduidelijken dat zij nooit enige financiële problemen 

hebben gekend.” 

 

Betreffende het tweede visum, waarmee zij allen het land verlieten, geven verzoekende partijen aan:  

“Ook hier wensen de verzoekers de nodige verduidelijkingen aan te brengen.  

Derde verzoekster ging namelijk, toen zij een eerste visumaanvraag deed, naar de hoogste verdieping 

van een shoppingcentre, genaamd Heravi centre (TLS of VFS). In dat gebouw zitten verschillende landen 

en dit kantoor bevindt zich effectief op de vierde verdieping. Uiteindelijk betaalde de verzoekster niemand 

omdat ze het visum niet meer nodig had.  

Verzoekster kan ook het adres geven van deze plaats:  

“04th floor, Heravi Centre  

Mosavi Street (Golestan 5)  

Heravi Square,  

Teheran, Iran.”  

Bij de tweede visumaanvraag ging verzoeker zelf naar de ambassade van Griekenland. De smokkelaar 

die zij hadden gecontacteerd heeft daar een kennis werken waardoor ze snel een afspraak kregen en 

naar de ambassade zelf gingen.  

Het adres voor deze ambassade is een ander adres dan het VFS Global, namelijk:  

“Address : No.43, Esfandiyar Blvd., Vali Asr Ave., Tehran, Iran, Postal Code 1967915681  

Tel. : (009821) 22050533  

Fax : 22057431  

Emergency Tel No: From abroad or with roaming +98 910 272 6477  

From Iran 0910 272 6477  

E-mail : gremb.teh@mfa.gr  

Website: www.mfa.gr/tehran”  

De Griekse ambassade in Teheran, Iran, heeft effectief maar 2 verdiepingen.  

(zie bijlage, stuk 15) 
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Verzoekers kunnen de tegenstrijdige verklaringen aldus verduidelijken waardoor er wel degelijk geloof 

dient te worden gehecht aan hun vertrek uit Iran.” 

  

Aangaande het tijdstip van de visumaanvraag, betogen verzoekende partijen: 

“Vooreerst verklaarde derde verzoekster dat zij het visum gingen regelen, zo’n 2 of 3 dagen na de inval. 

Uit het persoonlijk onderhoud blijkt dat de tolk enkel 3 dagen tolkte, en geen 2. Zij verklaarde verder dat 

zij geen datum heeft verklaard.  

22 shahrivar (13 september 2019) was de dag van de inval bij Ashkan thuis en 2 dagen erna gaven ze 

hun vingerafdrukken voor de visums (vermoedelijk 15 september). Ze hebben zeer veel geld betaald 

waardoor de visums zo snel konden verkregen worden. De smokkelaar zou hen contacteren wanneer ze 

konden vertrekken. Zij wisten of voorhand niet dat dit zo snel zou zijn.  

De smokkelaar melde op 15 mehr (7 oktober 2019) dat het visum in orde was en dat ze de dag erna 

verwacht werden op de luchthaven.  

Op 16 mehr (8 oktober 2019) vertrokken ze uit Iran.” 

 

Met betrekking tot de betaling aan de smokkelaar, doen verzoekende partijen gelden: 

“Ook hier kunnen de verzoekende partijen de nodige nuances en verklaringen aanbrengen.  

De verzoekers begrijpen niet waar het Commissariaat- Generaal vandaan haalt dat zij zware financiële 

problemen zouden hebben.  

Zo blijkt uit het persoonlijk onderhoud, dat eerste verzoeker nooit heeft gesproken over financiële 

problemen, doch dat het eerder ging dat zijn vader na de scheiding van zijn moeder, niet zijn financiële 

verplichtingen is nagekomen: 

(…) 

Uit de verklaringen van verzoeker blijkt aldus niet dat zij “arm” waren, doch eerder dat hun vader na de 

scheiding niet zijn financiële verplichtingen nakwam. Echter kan hieruit bezwaarlijk worden afgeleid dat zij 

verklaarden dat zij “arm” waren.  

Ook uit de verklaringen van tweede verzoeker blijkt niet dat hij verklaarde dat zijn familie financiële 

problemen hadden gekend, wel in tegendeel: 

(…) 

Dat het Commissariaat- Generaal aldus veronderstelt dat uit verzoekers verklaringen zou blijken dat zij 

het financieel niet breed hadden, blijft voor verzoekers een raadsel. 

Ook met betrekking tot de verklaringen rond de 500 miljoen toman kunnen zij de nodige verschoningen 

aanbrengen.  

Zoals derde verzoekster ook verklaarde in haar persoonlijk onderhoud, bedroeg de bruidsschat altijd 300 

miljoen toman.  

De bruidsschat was 15 stukken goud.  

Derde verzoekster werd verplicht door haar ex-echtgenoot om de scheidingsakte te ondertekenen zonder 

dat hij iets aan haar zou geven. Daardoor kreeg zij ook niet de volledige bruidsschat.  

Derde verzoekster had dus recht op 500 miljoen, maar kreeg 300 miljoen. Omdat zij die scheidingsakte 

verplicht diende te ondertekenen, kreeg zij ook niets meer en kon ze ook niets veranderen.  

Over de 200 miljoen kunnen de verzoekers verduidelijken dat de afspraak was dat de man van hun nicht, 

de heer Masih M. (…), het volledige bedrag zou voorschieten. Daarna zou hij al het goud verkopen 

hetgeen hij dan nog tekort kwam zou hij dan zelf opleggen. Ze spraken af dat wanneer alles op zijn plooien 

zou vallen en vanaf wanneer ze dat kunnen, ze Masih M. (…) zullen terugbetalen.  

De verzoekende partijen kunnen wel degelijk de nodige verduidelijkingen en verschoningen aanbrengen 

waardoor hun vertrek uit Iran aannemelijk is.” 

 

Verzoekende partijen merken verder op dat, hoewel het CGVS vragen had omtrent de tegenstrijdigheden 

in hun verklaringen, zij slechts één keer werden opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud.  

“Indien er voor het Commissariaat- Generaal zoveel tegenstellingen zijn in de verklaringen van de 

verzoekers, komt het aan het CGVS toe om hier verzoekers mee te confronteren zodat zij de nodige 

verklaringen hiervoor kunnen geven.  

De verzoekende partijen werden alle drie op een andere datum opgeroepen door het CGVS, zijnde 

28/09/2020, 30/09/2020 en 02/10/2020.  

Het getuigt niet van een zorgvuldig onderzoek van het Commissariaat- Generaal, dat in een complex 

dossier, waarin er sprake zijn van verschillende familieleden, zijn allemaal te horen maar dan niet te 

confronteren met de verschillende verklaringen. 

Minstens hadden verzoekers hierover gehoord dienen te worden door het CGVS, overeenkomstig het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

In casu is dit niet gebeurd.  

Het Commissariaat- General miskent hiermee haar onderzoeksplicht.” 
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Verzoekende partijen gaan vervolgens in op hun bekeringen tot het christendom. Betreffende eerste 

verzoeker, geven zij daarbij aan: 

“Verzoeker begrijpt niet op basis van wat het Commissariaat- Generaal zich baseert.  

Ten eerste merkt verzoekende partij op dat uit de bestreden beslissingen niet blijkt op welke elementen 

het Commissariaat- Generaal zich nu eigenlijk baseert om te oordelen hoe een bekering dient te 

gebeuren.  

Meer zelfs. Zij motiveert gewoonweg dat gelet op de hechte vriendschap met Ashkan die verzoeker had, 

verwacht kan worden dat hij over het bekeringstraject kan vertellen van zijn vriend, om van een 

geloofwaardige bekering te kunnen spreken.  

Echter is het onmogelijk uit de bestreden beslissing af te leiden, op basis van welke “parameters” het 

CGVS tot zijn beoordeling is gekomen. 

Verwerende partij neemt duidelijk geen genoegen met verzoekers verklaringen, doch verzoekende partij 

vraagt zich dan terecht af, welke verklaringen verwerende partij dan wel wenste te horen?  

Is het kennen van het bekeringstraject van Ashkan een dermate grondige factor waardoor de bekering 

van verzoeker als geloofwaardig kan worden geacht? Indien deze zienswijze gevolgd dient te worden, 

hecht het CGVS aldus meer belang aan de kennis van iemand anders zijn bekering, dan aan de eigenlijke 

bekering van de verzoekende partij zelf? Deze zienswijze houdt geen steek.  

Het Commissariaat- Generaal kan niet louter op basis van de kennis van iemands anders zijn 

‘bekeringstraject’ (wat nochtans een zeer persoonlijke ervaring is voor iemand) oordelen dat een bekering 

ongeloofwaardig is.  

Het Commissariaat- Generaal stelt altijd dat elk dossier individueel beoordeeld dient te worden, zoals ook 

omschreven staat in ‘De beoordeling van een asielaanvraag’ van 12/05/2015 van het CGVS: 

(…) 

Dat het Commissariaat- Generaal dan motiveert dat een bekering tot het christendom enkel geloofwaardig 

is als men het bekeringstraject kent van de persoon die hem geïntroduceerd heeft tot het christendom, is 

dit geen individueel onderzoek.  

Het Commissariaat- Generaal schendt hiermee zijn eigen individuele onderzoeksplicht. 

(…) 

Verder houdt het Commissariaat- Generaal in geen enkele mate rekening met de verklaringen van de 

verzoeker, over zijn vorig geloof, de Islam (of beter gesteld, het gebrek aan geloof in de Islam).  

Zo verklaarde de verzoeker onder meer tijdens zijn persoonlijk onderhoud: 

(…) 

Het Commissariaat- Generaal houdt dus in casu in geen enkele mate rekening met de algemene familiale 

context die verzoeker heeft geschetst tijdens zijn persoonlijk onderhoud!  

Verzoeker verklaarde dat hij enkel moslim was, omdat hij als moslim werd geboren en omdat hij een zeer 

streng religieuze vader had, die hem verplichtte om aan deze geloofsactiviteiten deel te nemen. Echter 

verklaarde de verzoeker dat hij sinds hij in de puberteit zat, de Islam als religie in twijfel begon te trekken.  

Het feit dat verzoekende partij nooit praktiserend was, is wel degelijk een belangrijk element dat mee in 

rekening dient te worden genomen bij de beoordeling van een bekering naar het christendom.  

Ook uit de verklaringen van tweede en derde verzoeker blijkt het dat zij nooit praktiserende moslims 

waren, integendeel zelfs.  

Zo verklaarde tweede verzoeker: 

(…) 

Ook de verzoekster verklaarde dat zij altijd onderdrukt was door haar moslimgeloof, wegens de tirannie 

die zij diende te ondergaan van haar ex-echtgenoot: 

(…) 

Deze verklaringen schetsen wel degelijk een belangrijke context waarbinnen de bekeringen van de 

verzoekers dienen te worden beoordeeld.  

Uit de bestreden beslissingen blijkt niet dat het CGVS hiermee rekening heeft gehouden. 

(…) 

Verder blijkt uit de bestreden beslissing niet dat het CGVS enige twijfelt uit over het feit dat eerste 

verzoeker als tiener het moslimgeloof verworpen had, doch motiveert zij toch dat verzoeker niet kan 

aantonen waarom hij het christendom dan wel als de enige waarheid beschouwt.  

Opnieuw houdt het CGVS geen rekening met wat verzoeker wel verklaarde tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud hierover.  

Zo stelt de bestreden beslissing dat de verzoeker, op de vraag waarom hij toch naar een huiskerk wenste 

te gaan, verzoeker enkel zou geantwoord hebben dat hij ‘het licht had gezien’ en ‘de waarheid had 

ontdekt’. 
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Het Commissariaat- Generaal baseert zich wel op een heel erg selectieve lezing van verzoekers 

verklaringen, want de verzoeker heeft veel meer verklaard dan het CGVS laat uitschijnen in de bestreden 

beslissing.  

Zo verklaarde de verzoeker hierover: 

(…) 

Uit de verklaringen door verzoeker afgelegd, blijkt aldus dat er voor verzoeker veel meer speelde dan 

enkel ‘het licht te hebben gezien’ om zich naar een huiskerk te begeven.  

Echter valt dit niet af te leiden uit de bestreden beslissing, waardoor het Commissariaat- Generaal geen 

zorgvuldige beslissing heeft genomen.  

Verder verwijst de bestreden beslissing ook dat verzoeker enkel verklaarde dat hij de Heilige 

Drievuldigheid interessant vond of de figuur van Christus. 

Zo verklaarde hij echter veel meer tijdens het persoonlijk onderhoud: 

(…) 

De verzoekende partij gaat er aldus niet mee akkoord dat de bestreden beslissing laat uitschijnen of 

verzoeker enkel heeft verklaard de Heilige Drievuldigheid ‘interessant’ te vinden, zonder dat er verwezen 

wordt naar de omstandige en uitgebreide uitleg die de verzoeker hierover heeft verklaard tijdens zijn 

persoonlijk onderhoud.” 

 

Met betrekking tot de bekering van tweede verzoeker, betogen verzoekende partijen: 

“Opnieuw is het duidelijk dat het Commissariaat- Generaal zich enkel baseert op een zeer selectieve 

lezing, en niet verwijst naar de uitgebreide verklaringen die tweede verzoeker wel kon afleggen: 

(…) 

Opnieuw blijkt dat de verzoeker toch genuanceerdere verklaringen heeft afgelegd dat het Commissariaat- 

Generaal laat uitschijnen in de bestreden beslissing.” 

 

Inzake de bekering van verzoekster, stellen verzoekende partijen: 

“Niets blijkt minder maar als het persoonlijk onderhoud hierop wordt nagelezen:  

(…) 

Verzoekster kon dus wel degelijk verklaren dat in het protestantisme zowel mannen als vrouwen priester 

kunnen worden.  

(zie persoonlijk onderhoud dd. 28/09/2020, p. 16 en 17)  

Ook hier tonen de verzoekende partijen dat er voornamelijk een selectieve lezing gehouden wordt van de 

verklaringen die zij hebben afgelegd over hun nieuw geloof.  

Het Commissariaat- Generaal houdt geen rekening met alle verklaringen die verzoekers wél hebben 

afgelegd tijdens hun persoonlijk onderhoud en zij houdt geen rekening met hun verklaringen. 

Dat de bestreden beslissingen geen enkele rekening houden met verzoekers familiale context alsook met 

de verklaring die zij wél hebben afgelegd, getuigt niet van een zorgvuldig onderzoek in hoofde van het 

Commissariaat- Generaal.  

Uiteraard getuigt dit niet van zorgvuldig bestuur.  

Meer zelfs. Zij toont op generlei wijze aan waarom verzoekers verklaringen ongeloofwaardig zouden zijn. 

Zij toont enkel aan dat zij zich op een subjectieve vooringenomenheid baseren, zonder in concreto aan te 

tonen, waarom ze verzoekers niet geloofwaardig achten.  

Het is niet omdat het CGVS oordeelt dat het gedrag van de verzoekers ‘vreemd’ of ‘opmerkelijk’ is dat dit 

per se dan ook ongeloofwaardig dient te zijn. Een bekering is een uiterst persoonlijke ervaring, die voor 

ieder persoon apart, dient beoordeeld te worden.  

Deze beoordeling dient echter gebaseerd te zijn op enkele parameters, wat echter niet blijkt uit de 

bestreden beslissingen.  

Enkel hierom dienen de bestreden beslissingen vernietigd te worden.” 

 

Verzoekende partijen vervolgen: 

“Het Commissariaat- Generaal kan niet zomaar oordelen dat een bekering niet diepgaand genoeg is, 

zonder vooreerst rekening te houden met het gegeven dat verzoekers eigenlijk nooit praktiserende 

moslims waren of dat eerste verzoeker niet exact weet hoe zijn vriend Ashkan zich bekeerde tot het 

christendom.  

Verzoekende partij vraagt zich dan ook terecht af waarop het Commissariaat- Generaal zich dan wel 

baseert om te besluiten dat verzoekers bekering niet overtuigt.  

Nergens in de bestreden beslissing (noch uit het administratief dossier) valt af te leiden op basis waarvan 

het Commissariaat- Generaal beoordeelt of een bekering geloofwaardig is, dan wel dat het zou gaan om 

een “opportunistische” bekering.  

Dit is nochtans een essentieel element bij de beoordeling of een bekering al dan niet als geloofwaardig 

dient beschouwd te worden en welke risico’s hieraan verbonden zijn bij een terugkeer naar Iran.  
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Dat louter het CGVS oordeelt of een bekering geloofwaardig is of niet, zonder dat zij kunnen aantonen op 

basis van welke parameters zij tot die conclusie komen, is een schending van artikel 9 van het EVRM.  

Artikel 9 EVRM luidt als volgt: 

(…) 

Om te kunnen oordelen of een bekering al dan niet geloofwaardig is, stellen de verzoekende partijen dat 

het niet zomaar kan dat enkel het CGVS dit kan beoordelen, louter op basis van wat zij al dan niet 

geloofwaardig achten.  

Indien dit het geval is, is er sprake van een subjectieve beoordeling van iemands bekering, waartegen 

geen enkel mogelijk verweer in te brengen is, omdat het CGVS oordeelt dat haar beoordeling ‘vast staat’.  

In het kader van een beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, kan dit niet aanvaard 

worden.  

Verzoekende partijen wensen daarom te verwijzen naar recente rechtsspraak uit het Verenigd Koninkrijk 

(februari 2020), waarin het hoogste gerechtshof in Asiel en Migratiediensten, enkele vaststaande 

parameters heeft omschreven hoe een beoordeling van een bekering dient te gebeuren en welke risico’s 

hieruit voortvloeien bij een eventuele terugkeer.  

In deze beslissing werd nogmaals bevestigd dat de beoordeling van een bekering eigenlijk gebaseerd 

dient te zijn op objectieve elementen, gezien een subjectieve beoordeling vormen geenzins mogelijk is, 

omdat een bekering voor iedereen anders is en hoogst persoonlijk: 

(…) 

Om te beoordelen of er al dan niet een vrees is voor iemand die zich bekeerd heeft, dient er in de eerste 

plaats gekeken te worden naar wat er ‘objectief zichtbaar’ is.  

In casu zijn er verschillende elementen aanwezig in het verzoek om internationale bescherming van de 

verzoekers, om aan te tonen dat verzoekers wel degelijk bekeerd zijn tot op een niveau dat een terugkeer 

naar Iran een schending zou zijn van artikel 3 en 9 EVRM.  

De volgende vaststaande elementen zijn aanwezig:  

De volgende vaststaande elementen zijn aanwezig:  

- Verzoekers zijn bekeerde christenen ;  

- Verzoekers zijn naar een huiskerk geweest in Iran ;  

- Verzoekers hebben deelgenomen aan christelijke activiteiten in België ;  

- Verzoekers gebruiken hun sociale media om te prediken ;  

Er zijn aldus voldoende objectieve elementen aanwezig in verzoekers asielrelaas, waardoor dient 

nagegaan te worden of verzoekers, bij een terugkeer naar Iran, zullen terechtkomen in een situatie die 

een schending impliceert van het artikel 3 en 9 EVRM.  

Tegenpartij kan zich niet zomaar neerleggen naast deze aanwezige objectieve elementen.  

In casu is er sprake van een aantal objectieve elementen die kunnen leiden tot een risico op ernstige 

vervolging bij een terugkeer naar Iran. Het is onvoldoende van tegenpartij om louter te besluiten dat er 

sprake zou zijn van een opportunistische bekering, zonder deze objectieve elementen te gaan toetsen 

aan de actuele situatie in Iran. 

Door dit niet te doen, is er sprake van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

(…) 

Opnieuw kunnen de verzoekende partijen verwijzen naar bovengenoemde rechtspraak in zaak van het 

Verenigd Koninkrijk, in Ali Dorodian vs. Secretary of State for the Home Department (01/TH/1537), waarin 

geoordeeld werd dat als er sprake zijn van een aantal onbetwiste objectieve feiten, er een 

risicobeoordeling dient te gebeuren bij een eventuele terugkeer naar Iran.  

De trapsgewijze redenering die het hof hierin ontwikkelde, luidt als volgt: 

(…) 

Hieruit blijkt duidelijk dat er een grondige afweging dient gemaakt te worden of een verzoeker die stelt 

bekeerd te zijn tot het christendom, een reëel risico op vervolging heeft bij een eventuele terugkeer naar 

Iran.  

Uit de bestreden beslissingen blijkt niet dat tegenpartij op dermate grondige wijze verzoekers vrees heeft 

beoordeeld.  

Zij oordeelt louter dat omwille van het gebrek aan geloof aan verzoekers bekering, verzoekers in geen 

enkele mate een risico op vervolging zouden hebben bij een terugkeer naar Iran.  

Verzoekers zijn ernstig gegriefd door deze beslissing.  

Niet enkel heeft tegenpartij niet aangetoond op welke wijze zij de bekering van verzoekers 

ongeloofwaardig vindt (zie supra), zij heeft haar onderzoeksplicht geschonden door niet alle mogelijke 

risico’s van verzoekers te onderzoeken bij een eventuele terugkeer naar Iran, zoals uitgewerkt in de 

rechtspraak van februari 2020 van het Verenigd Koninkrijk, waarnaar verwezen.  

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dringt zich op. 

(…) 
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Tegenpartij kan zich niet louter verschuilen achter een motivering die acht dat de bekering van verzoekers 

“opportunistisch” zijn, en zij hierdoor geen ernstig risico hebben op een vervolging bij terugkeer naar Iran.  

Zoals blijkt uit de trapsgewijze redenering hierboven, worden alle terugkerende asielzoekers in Iran 

tegengehouden en ondervraagd door de Iraanse autoriteiten.  

Terugkerende asielzoekers die stellen dat ze bekeerd zijn, zullen automatisch worden meegenomen voor 

verder verhoor. Indien er geen risico- factoren aanwezig zijn, zal zo’n verhoor geen risico inhouden voor 

een onmenselijke en vernederende behandeling.  

Echter zijn er wel een aantal risico-indicatoren die stellen dat er een groter risico zou zijn op vervolging, 

indien deze aanwezig zijn.  

Zo is het openlijk op sociale media boodschappen van het christendom verspreiden, een belangrijke 

indicator hiertoe. Verzoeker heeft wel degelijk op Facebook dergelijke boodschappen over het 

Christendom gepost!  

Dat heeft eerste verzoeker ook duidelijk verklaard tijdens zijn persoonlijk onderhoud: 

(…) 

Ook tweede verzoeker heeft in België een Facebook profiel aangemaakt om in contact te komen met 

andere christen en om de activiteiten van het Christian Center in Brussel, te kunnen volgen: 

(…) 

Verzoekers verklaarden aldus dat zij expliciet een Facebook account hebben geopend om te kunnen 

prediken en dus de blijde boodschap te verspreiden!  

Verzoeker zijn bekeerd en hebben daarom ook een Facebook account aangemaakt met als doel de blijde 

boodschap te verspreiden. Zij verklaarden duidelijk dat Facebook in Iran niet mogelijk is, gelet op de zware 

censuur die er heerst, maar zodra zij in België aankwamen hebben zij dit aangemaakt om de blijde 

boodschap te verspreiden om zij gebruiken dit om christelijke activiteiten te kunnen volgen.  

Echter maakt de bestreden beslissing geen enkele verwijzing naar het gegeven dat verzoeker een account 

heeft op sociale media, met als enige doel, te prediken, hoewel verzoeker dit wel verklaarde tijdens zijn 

persoonlijk onderhoud!  

Dat het vaststaat dat de verzoekende partijen boodschappen hebben geplaatst op hun Facebook en zij 

openlijk ook het Christian Centre volgen om zo aan activiteiten te kunnen deelnemen, waarmee zij een 

groter risico op detentie en verhoor zouden kunnen hebben, bij een terugkeer naar Iran. (zie ook verder: 

infra) 

Dat dit element gewoonweg genegeerd wordt door tegenpartij kan niet worden aanvaard.  

Nogmaals, tegenpartij kan zich niet louter verschuilen achter de motivering dat als een bekering 

ongeloofwaardig of opportunistisch wordt beschouwd, er automatisch geen risico op ernstige schade en/of 

vervolging kan zijn bij een terugkeer naar Iran.  

Dit getuigt niet van een zorgvuldig onderzoek.” 

 

Verzoekende partijen gaan verder in op het bezoek aan de huiskerk. In dit kader voeren zij aan: 

“Verzoekende partijen kunnen hier terdege verwijzen naar het Rapport van Landinfo: “Report Iran: 

Christian converts and house churches (2) – arrests and prosecutions” van 2018, waar verwerende partij 

zelf aan heeft meegewerkt (!!) van 2018, waarin wordt beschreven dat de Iraanse autoriteiten, vooral in 

de laatste jaren, specifiek huiskerken viseren en wel degelijk op zoek gaan naar mensen die zich bekeren.  

Zo staat er het volgende te lezen in dat rapport: 

(…) 

Uit het bovenstaande rapport, waar verwerende partij aan heeft meegewerkt, blijkt dus dat men in Iran 

enkel en alleen gearresteerd kan worden op basis van zijn christelijke activiteiten, zoals het bezoek aan 

een huiskerk, zonder dat men zelf kijkt of iemand al bekeerd is of niet!  

Het feit dat de verzoeker aldus gewoon een huiskerk heeft bezocht, zorg al voor een ernstig risico op 

vervolging door de Iraanse autoriteiten! 

(…) 

Desondanks het grote gevaar dat er heerst in Iran bij het bezoeken van huiskerken, motiveert tegenpartij 

in de bestreden beslissingen dat verzoekers verklaringen over hun bezoeken aan de huiskerk niet 

geloofwaardig zijn, omdat zij niet konden aantonen waarom zij zo’n groot risico zouden nemen om naar 

een huiskerk in Iran te gaan, gelet op de gevaren die hieraan verbonden zijn.  

Het Commissariaat- Generaal erkent hier wel degelijk dat er sprake is van een risico om naar een huiskerk 

te gaan!  

Echter motiveert het Commissariaat- Generaal dat verzoekers verklaringen hierover niet overtuigd genoeg 

zijn.  

Ook hier zijn de verzoekers ernstig gegriefd door de bestreden beslissingen.  

Opnieuw maken de bestreden beslissingen gewag van een toch wel erg selectieve lezing van het 

persoonlijk onderhoud van de verzoekers.  
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Zo motiveert het CGVS dat de eerste verzoeker verklaard zou hebben dat hij enkel naar een huiskerk is 

gegaan om hij ‘het licht had gezien’.  

Niets is minder waar. Verzoeker heeft zeer gedetailleerde en overtuigende verklaringen afgelegd waarom 

hij, desondanks het risico, naar een huiskerk is gegaan: 

(…) 

Uit het persoonlijk onderhoud van de verzoeker blijkt duidelijk dat hij niet lichtzinnig de keuze heeft 

gemaakt om naar een huiskerk te gaan in Iran.  

Dat deze verklaringen het Commissariaat- Generaal niet zouden overtuigen, omdat verzoeker niet 

onmiddellijk in België een huiskerk bezocht, is te kort door de bocht.  

Zo blijkt duidelijk uit het persoonlijk onderhoud van de verzoeker dat hij verklaarde dat de eerste vijf 

maanden, toen verzoeker in België was, hij wachtte op nieuws van de smokkelaar, en aldus zich in een 

zeer precaire situatie bevond!  

Het kan de verzoeker niet verweten worden, dat hij, in een land dat hij totaal niet kent, en volledig 

afhankelijk was van de smokkelaar, zich niet open en bloot op straat begeeft, uit angst om opgepakt te 

worden. 

Dat het Commissariaat- Generaal zich hier wel zeer onredelijk opstelt.  

Daarbij valt ook op te merken dat, los van het feit of de verzoeker nu onmiddellijk in België naar een kerk 

ging of niet, dit totaal losstaat van het objectieve gegeven dat verzoeker in Iran verschillende keren een 

huiskerk heeft bezocht!  

Dat is een vaststaand gegeven. Het Commissariaat- Generaal kan hieraan geen afbreuk doen.  

Ook tweede verzoeker heeft zeer uitgebreide verklaringen kunnen afleggen waarom hij mee met zijn broer 

de huiskerk in Iran heeft bezocht, desondanks de gekende risico’s: 

(…) 

De tegenpartij motiveert geenszins waarom zij deze verklaringen van de verzoekers niet geloofwaardig 

vinden. 

Echter blijkt duidelijk uit de verzoekers verklaringen dat zij beiden naar de huiskerk in Iran zijn gegaan, 

omwille van een diepgewortelde interesse in het christendom en dat zij dit vanzelfsprekend vinden omdat 

dit een deel uitmaakt van hun geloofsovertuiging.  

Het kan niet aanvaard worden dat het Commissariaat- Generaal dit niet overtuigd vindt, zonder enige 

concrete verklaring te geven waarom.  

Het CGVS toont hiermee enkel aan dat zij zich baseert op wat zij geloofwaardig acht, desondanks dat 

een bekering een uiterst persoonlijke situatie betreft!  

Tijdens hun persoonlijk onderhoud hebben verzoekers wel degelijk coherente en gedetailleerde 

verklaringen afgelegd over de redenen waarom zij naar een huiskerk gingen.  

Louter stellen dat het bezoeken van een huiskerk risico inhoudt en dat het daarom ongeloofwaardig is dat 

verzoekers hiernaartoe zouden gaan, is miskenning van de zorgvuldigheidsplicht.  

Er bestaan namelijk geen “stappenplan” van hoe iemand die bekeerd is, naar een huiskerk dient te gaan 

of niet te gaan en in welke omstandigheden dit dient te gebeuren.  

Zo blijkt namelijk uit het UK Home Office Country Policy Information Note Iran: Christians and Christian 

converts van februari 2020 (en waar verwerende partij ook naar verwijst) dat er geen uniformiteit is over 

de organisatie van huiskerken in Iran: 

(…) 

Uit het UK Home Office Report blijkt aldus dat er geen uniforme structuur is voor de organisatie van 

huiskerken in Iran, en dat deze kunnen groeien, naarmate het geloof verspreid wordt door hun 

aanhangers.  

Verzoekers zijn dus niet de enige bekeerlingen in Iran die, ondanks het grote risico dat ermee gepaard 

gaat, huiskerken bezoeken in Iran.  

Wederom baseert tegenpartij zich op wat zij als ‘geloofwaardig’ vindt, om te kunnen oordelen of 

verzoekers verklaringen al dan niet coherent zijn.  

Dat uit de objectieve informatie waarnaar verzoeker verwijst, in geen geval een uniforme regeling bestaat 

voor de organisatie van een huiskerk in Iran en dat de bezoeken aan dergelijke huiskerken blijft groeien!  

Opnieuw voert tegenpartij geen zorgvuldig onderzoek.  

De bestreden beslissingen dienen vernietigd te worden.” 

 

Verzoekende partijen verklaren verder als volgt: 

“Het valt de verzoekende partijen op dat, hoewel het Commissariaat- Generaal motiveert dat er geen 

geloof kan worden gehecht aan de bekeringen van de verzoekers, zij nergens melding maakt van een 

gebrekkige kennis van het protestantisme…  

Nergens wordt er gemotiveerd dat zij geen kennis hebben van het protestantisme, wat toch ook een 

belangrijke indicator is van de oprecht van iemand zijn bekering.  
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Het Commissariaat- Generaal motiveert in zijn bestreden beslissingen dat er geen geloof gehecht kan 

worden aan hun bekeringen tot het christendom, doch nergens uit het persoonlijk onderhoud blijkt dat het 

CGVS zelfs gepeild heeft naar de kennis van het protestantisme!  

Echter kan het toch moeilijk genegeerd worden dat ook de kennis van het protestantisme, en meer 

bepaald de Bijbel, een belangrijke indicator is om te kunnen beoordelen of iemand al dan niet een 

overtuigd christen is.  

Minstens had het Commissariaat- Generaal bij twijfel, verzoekers ook dienen te vragen naar hun kennis 

van de Bijbel, wat in casu op geen enkele manier gebeurd is.  

Gelet op het feit dat een bekering een zeer persoonlijke ervaring is (zie supra), is het peilen naar de kennis 

van de Bijbel een cruciale factor in het bepalen of iemand bekeerd is of niet.  

Dat nergens door het CGVS hiernaar gepeild wordt, is een miskenning van hun onderzoeksplicht.” 

 

Verzoekende partijen besluiten inzake de weigeringen van de vluchtelingenstatus: 

“De situatie voor bekeerde moslims van Iran is dermate gevaarlijk, dat louter stellen dat een bekering al 

dan niet opportunistisch is, er hierdoor geen risico is, een schending impliceert van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet.  

Verzoeker heeft de gegrondheid van zijn vrees voor vervolging dan ook voldoende aannemelijk gemaakt, 

zodat tegenpartij had dienen te besluiten tot het erkennen van verzoeker als vluchteling in de zin van de 

Vluchtelingenconventie.  

Door hem dat daarentegen in de bestreden beslissing te weigeren, schendt tegenpartij artikel 48/3 Vw, 

de onderzoeksplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en materiële motiveringsplicht.  

Dat het eerste onderdeel van dit enig middel gegrond is.” 

 

Verzoekende partijen gaan in een tweede middelonderdeel in op de weigeringen van de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

In dit kader voeren zij aan:  

“Tegenpartij motiveert helemaal niet waarom ze verzoekers het subsidiaire beschermingsstatuut weigert 

en schendt dan ook de artikelen 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

Vervolgens geven zij enkele algemene, theoretische beschouwingen inzake de beoordeling van de 

subsidiaire beschermingsstatus en stellen zij: 

“Dat de verzoekende partijen, omwille van hun geloof, ernstig vervolgd zullen worden bij terugkeer naar 

Iran, in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

Voorts doen verzoekende partijen gelden: 

“Hoewel tegenpartij van oordeel is dat verzoekers geen risico lopen bij een terugkeer naar Iran, enkel en 

alleen omdat hun bekering als opportunistisch wordt bestempeld, dient de algemene situatie van 

christenen in Iran wel degelijk als een grondig element te worden beschouwd bij een beoordeling aan de 

nood aan subsidiaire bescherming.  

Zoals hierboven reeds uiteengezet, is het niet omdat tegenpartij oordeelt dat er sprake is van een 

opportunistische bekering, er geen risico is bij een eventuele terugkeer naar Iran.  

De situatie is voor Christenen in Iran is wel degelijk zeer ernstig, waarbij, zélfs bij twijfel aan de bekering, 

dit in het voordeel van de verzoekers dient beoordeeld te worden, juist omdat de situatie in Iran zo ernstig 

is.  

Verzoeker steunt zich hiervoor op Europese rechtspraak. 

Verzoekende partijen wijzen vervolgens op een arrest van het EHRM inzake een bekeerde Iraanse 

verzoeker om internationale bescherming en op rechtspraak van het EHJ.  

“Verzoekers menen dat zij bij eventuele terugkeer naar Iran een vervolging zullen ondergaan in de zin 

van artikel 2 en 3 EVRM.  

Hiervoor steunen zij zich op de hierna opgesomde bronnen.” 

 

Verzoekende partijen voeren verder een uitgebreid betoog aangaande de algemene situatie van 

(bekeerde) christenen in Iran. In dit kader voeren zij aan: 

“Volgens het Open Doors World Watch List 2020, een organisatie die onderzoekt waar christenen 

vervolgd worden louter op basis van hun religie, blijkt dat Iran nog steeds in de top 10 (op plaats 9) vermeld 

staat van landen waar er sprake is van extreme vervolging van christenen.  

Zo blijkt dat het niveau van geweld tegen christenen er niet minder dan 62% bedraagt!  

(zie bijlage, stuk 7)  

Ook het rapport van USCIRF beschrijft de schrijnende situatie van bekeerde moslims in Iran: 

(…) 
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Verscheidene mensenrechtenorganisaties en christelijke organisaties hebben in een gezamenlijk rapport 

in januari 2020 (ANNUAL REPORT VIOLATIONS AGAINST CHRISTIANS IN IRAN) nogmaals 

aangetoond hoe bekeerde christenen geviseerd worden in Iran, alsook hun familieleden: 

(…) 

Dat de algemene situatie voor christenen in Iran wel degelijk een zeer ernstig risico inhouden, blijkt verder 

uit de parlementaire vraag die werd gesteld aan de Hoge Verantwoordelijke van het Buitenlands en 

Veiligheidsbeleid van de EU: 

(…) 

Het antwoord was als volgt: 

(…) 

Als men in Iran reeds gevangengezet kan worden voor het posten van een ‘smiley face’ op een Christelijke 

post, is de situatie voor bekeerde christenen in Iran wel degelijk zodanig ernstig dat louter een bekeerd 

christen zijn, kan leiden tot een ernstige vervolging in de zin van artikel 48/4 Vw.  

Dat de situatie in Iran voor christenen dermate ernstig is dat louter stellen dat een bekering opportunistisch 

is, niet voldoende kan zijn om te oordelen dat verzoeker geen ernstig risico op een schending van artikel 

48/4 Vreemdelingenwet zal ondergaan.  

Dat dit onvoldoende werd onderzocht door tegenpartij.  

Verzoekers menen zelfs dat tegenpartij in hun dossier zelfs niet te goeder trouw is, als men de 

samenvatting leest van hun eigen toegevoegde CEDOCA rapport van 16 april 2019 “COI Focus Iran: de 

situatie van bekeerlingen tot het Christendom” als samenvatting van het voorliggende rapport: 

(…) 

Verzoeker wenst hiervoor bijkomend te verwijzen naar het arrest EHRM in de zaak J.K. ea tg Zweden 

paragraaf 87, 90 en 90 van 23 augustus 2016: 

(…)”. 

 

Verzoekende partijen gaan daarna in op de situatie voor personen die terugkeren naar Iran. Daarbij geven 

zij aan: 

“Tegenpartij is nogal zeer summier in zijn motivering dat verzoekers geen problemen zullen ondervinden 

bij een terugkeer naar Iran, zonder in concreto rekening te houden met de aanwezige objectieve 

informatie.  

Zij steunt zicht hiervoor op een CEDOCA rapport COI Focus ‘Iran Behandeling van terugkeerders door 

hun nationale autoriteiten’ van 30/03/2020.  

Verzoekers lezen er enkel in terug dat er zeer weinig informatie hierover terug te vinden is.  

Doch als tegenpartij dan een voorbeeld weergeeft in deze nota dan gaat het notabene over een Iraanse 

asielzoekster, mevrouw Fatemeh Azad, die haar asielaanvraag stoelde op haar bekering tot het 

Christendom, bij terugkeer uit Duitsland naar Iran door Iraanse functionarissen werd opgewacht op de 

luchthaven van Teheran en haar hebben gearresteerd !!  

(zie bijlage, stuk 11)  

Zo verwijzen verzoekende partijen naar het UK Home Office Country Policy Information Note Iran: 

Christians and Christian converts van februari 2020: 

(…) 

Verzoekers zijn wel degelijk gekend bij de Iraanse autoriteiten gelet op de inval van de Ettelaat bij hun 

huiskerk en verzoekers hebben ook een actieve Facebook account dat zij hebben aangemaakt om te 

kunnen prediken en om hun christelijke activiteiten in België op te volgen.  

Verwijzend naar het objectief rapport hierboven, hebben verzoekers al een veel grotere kans om 

tegengehouden te worden door de Iraanse autoriteiten, dan tegenpartij laat uitschijnen.  

Opnieuw, gaat tegenpartij hier in de fout, door enkel de bekering als ongeloofwaardig te beschouwen, 

gaat zij verder niet in op de risico’s die er voor verzoeker kunnen ontstaan bij een terugkeer naar Iran.  

Verder meldt het rapport: 

(…) 

Verzoekers wijzen ook nog op een zeer recent internetartikel van 6 december 2020 van Iran Human Rights 

(HR) waarbij 3 Iraniërs de doodstraf verkregen onder meer om illegaal het land te hebben verlaten !  

(zie bijlage stuk 14)  

Opnieuw blijkt dat de situatie in Iran voor terugkerende Christenen niet zo eenzijdig is als tegenpartij wil 

laten uitschijnen.  

Er zijn wel degelijk een aantal elementen in het dossier van de verzoekende partijen, die, als zij zouden 

terugkeren naar Iran, een ernstig risico op schade zoals in artikel 48/4 Vw zou kunnen uitmaken.  

Een grondig en zorgvuldig onderzoek werd niet uitgevoerd door tegenpartij.” 

 

Verzoekende partijen stellen verder dat bekeerde Iraniërs in Iran worden gediscrimineerd. 

Dienaangaande doen zij gelden: 
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“Zo wensen de verzoekende partijen te verwijzen naar de nieuwe regels die zijn ontstaan voor de afgifte 

van een Iraanse identiteitskaart.  

Zij worden verplicht om hun religie bekend te maken, en dit werd expliciet door de Iraanse autoriteiten in 

het leven geroepen, om bekeerde moslims te viseren en te discrimineren: 

(…) 

Opnieuw blijkt duidelijk dat de discriminatie van bekeerde Christenen door de Iraanse autoriteiten zeer 

ver gaat.  

Verzoekers zullen bij een terugkeer ofwel moeten verklaren dat zij Christen zijn, en een leven leiden vol 

met discriminatie en afkeer, of zij zullen verplicht worden hun geloof in het geheim uit te oefenen, wat een 

flagrante schending uitmaakt van artikel 9 EVRM.  

Dat de discriminatie van Christenen in Iran sinds 2009 enkel maar erger is geworden en dat anno 2020 

er nog geen enkele verbetering van de situatie zich opdringt leest men ook terug in het CSW rapport van 

1 mei 2020: 

(…) 

Opnieuw kunnen de verzoekers aantonen dat de situatie van bekeerde Christenen in Iran, een situatie is 

die een onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt.” 

 

Verzoekende partijen besluiten inzake de weigeringen van de subsidiaire beschermingsstatus als volgt: 

“Verzoekende partijen kunnen aantonen dat de situatie voor bekeerde moslims in Iran, een zodanig 

ernstige situatie is, dat louter een christen zijn in Iran, er een risico bestaat op een ernstige vervolging 

zoals omschreven in artikel 48/4 Vw.  

Dat een schending van het zorgvuldigheidsplicht zich opdringt.  

Uit bovenstaande vaststaande elementen, zijnde hun identiteit, hun nationaliteit, hun hoedanigheid van 

burger alsook hun regio van afkomst zou aldus aan verzoekers het subsidiaire beschermingsstatuut 

moeten toegekend worden.  

Trouwens, tegenpartij betwist ook niet hun identiteit alsook hun nationaliteit.  

Verzoekers merken op dat er genoeg redenen (voornamelijk hun vrees voor bekering) zijn om de status 

van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van artikel 48/4 § 2, a en b van de gecoördineerde 

Vreemdelingenwet.  

Er bestaat immers een reëel risico op ernstige schade in het geval verzoeker naar Iran zou terugkeren.  

Tegenpartij motiveert helemaal niet waarom ze verzoekers het subsidiaire beschermingsstatuut weigert 

en schendt dan ook de artikelen 48/4 en de materiële motiveringsplicht.  

Dat het tweede onderdeel van dit enig middel gegrond is.” 

 

Verzoekende partijen concluderen op basis van het voorgaande: 

“In hoofde van verzoekers bestaan wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van art. 1, 

A, lid 2 van de Conventie van Genève. De motieven die in de beslissing worden aangehaald doen hieraan 

geen afbreuk.” 

 

2.2. Verzoekende partijen vragen op basis van het voorgaande: 

“4/ In hoofdorde de betwiste beslissingen van het Commissariaat – Generaal te hervormen en verzoekers:  

a) te erkennen als vluchteling in de zin van art. 1, A, lid 2 van de Conventie van Genève conform artikel 

48/3 en 48/5 van de Vreemdelingenwet;  

b) de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet toe te kennen, zo de 

Raad zou oordelen dat zij niet in aanmerking komt voor het statuut van vluchteling.  

5/ In subsidiaire orde, de betwiste beslissingen te vernietigen, zo de Raad van oordeel zou zijn dat 

bijkomend onderzoek nodig is om te kunnen oordelen over zijn statuut van vluchteling.” 

 

2.3. Verzoekende partijen voegen ter staving van hun betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift: 

“3a-g CGVS, ‘De beoordeling van een asielaanvraag’ van 12/05/2015;  

4 Upper Tribunal,(Immigration and Asylum Chamber), PS (Christianity - risk) Iran CG [2020] UKUT 00046 

(IAC) van 20/02/2020;  

5 Landinfo, Rapport Iran: Christian Converts and house churches (2) – arrest and prosecutions 29 nov 

2017;  

6 UK Home Office Country Policy Information Note Iran: Christians and Christian converts van februari 

2020;  

7 Open Doors World Watch List 2020;  

8a-e Rapport USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) van april 2020 mbt 

Iran;  

9a-t Annual report violations against Christians in Iran, januari 2020;  

10a-b COI FOCUS ‘Iran: de situatie van bekeerlingen tot het Christendom’, dd 16/04/2019;  
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11a-b COI FOCUS ‘Iran: Behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten’, dd 30/03/2020.  

12a-b Barnabas Fund, Iran forces Christian converts from Islam to declare their faith to obtain ID cards, 

24/02/2020;  

13a-e CSW, Iran: General Briefing, May 2020; 

14 Iran Human Rights (HR) 6 december 2020: Iran: Stay of Execution for Three Protesters as Supreme 

Court Grants Retrial.  

15 Foto Griekse ambassade in Iran.” 

 

2.4. Verzoekende partijen voegen bij een aangetekend schrijven van 27 september 2021 twaalf nieuwe 

stukken aan de inventaris toe: 

“Stuk 16a-c: Psychologisch attest dr. Van Praet inzake Z. T. (…) dd 11/01/2021; 

Stuk 17: Certificaat Bijbelstudie ChristianCenter level 1 inzake P. D. (…) dd 01/03/2021;  

Stuk 18: Certificaat Bijbelstudie ChristianCenter level 1 inzake P. D. (…) dd 01/03/2021; 

Stuk 19: Certificaat Bijbelstudie ChristianCenter level 1 inzake Z. T. (…) dd 01/03/2021; 

Stuk 20: Certificaat Bijbelstudie ChristianCenter level 2 inzake P. D. (…) dd 18/07/2021; 

Stuk 21: Certificaat Bijbelstudie ChristianCenter level 2 inzake P. D. (…) dd 18/07/2021; 

Stuk 22: Certificaat Bijbelstudie ChristianCenter level 2 inzake Z. T. (…) dd 18/07/2021; 

Stuk 23: Doopcertificaat inzake P. D. dd 08/05/2021; 

Stuk 24: Doopcertificaat inzake P. D. dd 08/05/2021; 

Stuk 25: Doopcertificaat inzake Z. T. dd 08/05/2021; 

Stuk 26a-d: Foto’s inzake doopsel P. D. (…), P. D. (…) en Z. T. (…);  

Stuk 27a-d: Foto’s inzake deelname P. D. (…) en P. D. (…) aan betoging dd 21/05/2021.”  

 

3. Beoordeling van de zaak 

 

3.1. Waar verzoekende partijen zich beroepen op de schending van artikel 10, derde lid van Richtlijn 

2013/32/EU, kan vooreerst worden opgemerkt dat deze bepaling een aantal verplichtingen oplegt aan de 

lidstaten en verweerder niet kan worden beschouwd als lidstaat in deze zin.  

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan slechts 

directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken 

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere 

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om 

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van voormelde bepaling verstreek 

blijkens artikel 51, 1° van Richtlijn 2013/32/EU op 20 juli 2015, datum waarop deze ook effectief in Belgisch 

recht werd omgezet. Bijgevolg kunnen verzoekende partijen zich te deze niet rechtstreeks en op dienstige 

wijze beroepen op de schending van voormelde bepaling.  

 

Daarenboven blijkt dat de waarborgen, rechten en plichten van asielzoekers (hoofdstuk II van de 

voormelde richtlijn) op voldoende wijze worden gegarandeerd door de Vreemdelingenwet en de beide 

koninklijke besluiten van 11 juli 2003 voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

3.2. Verzoekende partijen betichten verweerder in het verzoekschrift verder weliswaar van een eenzijdige 

houding, van vooringenomenheid en zelfs van kwade trouw, doch zij staven deze – nochtans ernstige – 

aantijgingen niet op dienstige wijze. Verzoekende partijen brengen immers geen concrete gegevens aan 

waaruit blijkt dat het CGVS te kwader trouw of bevooroordeeld zou zijn geweest of dat hun verzoek om 

internationale bescherming niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden 

beslissingen 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.  

  

3.3. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissingen 

van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een 

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekende partijen in aanmerking komen voor de 

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus voorts integraal deel uit van onderhavig 

arrest. Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan 

de orde. 
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3.4. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt verder in dat de 

bestreden beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is 

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen worden. 

 

In tegenstelling met wat verzoekende partijen trachten te laten uitschijnen in het voorliggende 

verzoekschrift, behelst de motiveringsplicht daarbij in hoofde van verweerder geenszins de verplichting 

om, zo zulks al mogelijk zou zijn, alle elementen die spelen in het voordeel, dan wel in het nadeel van de 

verzoeker om internationale bescherming, in de bestreden beslissing op te nemen.  

 

3.5. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekende partijen de bestreden beslissingen 

aanvechten noch betwisten waar terecht wordt gesteld dat in hoofde van eerste en tweede verzoeker 

geen bijzondere procedurele noden konden worden vastgesteld, dat aan de in hoofde van verzoekster 

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

werd tegemoet gekomen, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de rechten van verzoekende 

partijen werden gerespecteerd en dat verzoekende partijen konden voldoen aan hun verplichtingen.  

 

De motieven die dienaangaande zijn opgenomen in de bestreden beslissing die werd genomen ten 

aanzien van eerste verzoeker luiden als volgt: 

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

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

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

steunmaatregelen rechtvaardigt. Wat betreft uw voorkeur om door een vrouwelijke tolk en een vrouwelijke 

protection officer gehoord te worden, dient vastgesteld dat de argumenten die u aandraagt voor uw 

verzoek niet weerhouden kunnen worden. U stelt in dit verband immers louter dat vrouwen meer geduld 

hebben dan mannen (vragenlijst bijzondere procedurele noden Poorya D. (…), dd. 3 juli 2020, p. 3). Deze 

opmerking is in strijd met de waarden die door het Commissariaatgeneraal worden gehanteerd en er kan 

dan ook geen gevolg aan gegeven worden. Bovendien is het persoonlijk onderhoud, waarbij u gehoord 

werd in het bijzijn van een mannelijke protection officer en een vrouwelijke tolk, in goede omstandigheden 

verlopen en gaf u op geen enkel moment aan dat er een probleem zou zijn. 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.” 

 

De motieven die dienaangaande zijn opgenomen in de bestreden beslissing die werd genomen ten 

aanzien van tweede verzoeker luiden als volgt: 

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

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

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

steunmaatregelen rechtvaardigt. Wat betreft uw voorkeur om door een vrouwelijke tolk en een vrouwelijke 

protection officer gehoord te worden, dient vastgesteld dat u voor dit verzoek geen speciale reden opgaf 

(vragenlijst bijzondere procedurele noden Pooyan D. (…), dd. 3 juli 2020, p.3). Het persoonlijk onderhoud, 

waarbij u gehoord werd in het bijzijn van een mannelijke protection officer en een vrouwelijke tolk, is in 

goede omstandigheden verlopen. U gaf op geen enkel moment aan dat er een probleem zou zijn. Meer 

zelfs, twee dagen na uw persoonlijk onderhoud liet u via uw broer weten dat u zich op het gemak gevoeld 

had tijdens het gesprek (Notities persoonlijk onderhoud Poorya D. (…), dd. 2 oktober 2020, p. 21). 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.” 

 

De motieven die dienaangaande zijn opgenomen in de bestreden beslissing die werd genomen ten 

aanzien van verzoekster 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. 

Tijdens het persoonlijk onderhoud bleek immers dat u last heeft van artrose aan uw nek (Notities 

Persoonlijk Onderhoud Zahra T. (…), dd. 28 september 2020, p. 17). Dit werd bevestigd door de 

verklaringen van uw zoon Poorya D. (…) (NPO PrD, dd 02 oktober 2020, p. 12). 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 Commissariaatgeneraal, en werd u gevraagd of u een bijkomende pauze nodig 

had. U antwoorde hierop negatief en zei dat het persoonlijk onderhoud gewoon kon verdergaan (NPO ZT, 

p. 17). 
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Wat betreft uw verklaring in behandeling te zijn omwille van een depressie (NPO ZT, p. 5 en 17) en het 

document dat uw zoon Poorya D. (…) neerlegde met betrekking tot uw mentale gezondheidstoestand en 

ter staving van het argument dat deze u zou verhinderen om uw motieven naar behoren uiteen te zetten 

(NPO PrD p. 12), moet er op worden gewezen dat dit stuk niet van aard is om de diagnose te 

onderbouwen. Het betreft immers louter een email waarin een Iraanse arts u een geneesmiddel 

voorschrijft. De specifieke diagnose van uw gezondheidstoestand en de achterliggende redenen hiervoor 

komen in dit document niet aan bod. Bovendien bleek uit het persoonlijk onderhoud op geen enkel 

moment dat uw mentale gezondheidstoestand u zou verhinderen om op volwaardige, functionele en 

zelfstandige wijze aan de procedure deel te nemen. 

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.” 

 

Gezien verzoekende partijen de voormelde motieven geheel niet aanvechten of betwisten, blijven deze 

onverminderd overeind. 

 

Verzoekende partijen tonen gelet op het voorgaande niet aan dat er bijkomende steunmaatregelen 

hadden moeten worden genomen. Evenmin preciseren zij waaruit deze steunmaatregelen dan wel 

hadden moeten bestaan. Ook tonen zij niet concreet aan dat, waar of op welke wijze zulks van invloed 

had kunnen zijn op de afgelegde verklaringen. Verder duiden zij op generlei wijze hoe dit op zijn beurt van 

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

van de bestreden motiveringen en beslissingen.  

 

3.6. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming 

van verzoekende partijen in hetgeen volgt voor wat de overige elementen betreft ambtshalve bij voorrang 

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

kader van artikel 48/4. 

 

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

redenen verzoekende partijen al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. 

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

alle aangevoerde argumenten. 

 

3.7. Verzoekende partijen stellen dat zij hun land van herkomst hebben verlaten en niet kunnen terugkeren 

naar dit land omdat zij zich zouden hebben bekeerd tot het christendom.  

 

Dient in dit kader vooreerst te worden opgemerkt dat zowel de algehele geloofwaardigheid van de 

verklaringen van verzoekende partijen als de geloofwaardigheid van hun vermeende bekering en 

asielmotieven danig worden ondergraven doordat zij na aankomst in Europa en België bijzonder laattijdig 

overgingen tot het indienen van het onderhavige verzoek om internationale bescherming. 

Dienaangaande, wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd: 

“Uit uw verklaringen blijkt dat u op 9 oktober 2019 in België aankwam, terwijl u pas op 10 februari 2020 

een verzoek om internationale bescherming indiende. Nochtans vreesde u tijdens deze periode de 

doodstraf omwille van uw bekering tot het christendom en was uw vertrek uit Iran ingegeven door deze 

vrees. Uw verklaring voor het niet eerder indienen van een verzoek om internationale bescherming, 

namelijk dat u met de smokkelaar had afgesproken dat hij u naar Groot-Brittannië zou brengen en dat u 

hem al betaald had om tot daar te raken (Notities Persoonlijk Onderhoud Poorya D. (…), dd. 2 oktober 

2020, p. 13), overtuigt allerminst. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige 

schade in zijn land van herkomst, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een 

veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van 

bescherming en zich terdege informeert over de procedure ter zake. U verklaarde in dit verband dat de 

smokkelaar u had verteld dat het hier niet veilig was. U verklaarde dat u zelf van niets wist, dat u nooit 

buiten Iran was geweest en dat u daarom de smokkelaar op zijn woord hebt geloofd (NPO PrD p. 13). 

Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Uw broer Pooyan D. (…)verklaarde tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud dat hij in de periode tussen oktober 2019 en februari 2020 toegang had tot het internet en dat 

hij dit gebruikte om zaken op te zoeken over zijn geloof (NPO Pooyan D. (…), dd 30 september 2020, p. 

20). U woonde tijdens deze periode op hetzelfde adres als uw broer. Derhalve beschikte ook u over 

internet en had u de mogelijkheid uzelf te informeren in verband met de te volgen procedure. Dat u 

gedurende vijf maanden in België verbleef zonder om internationale bescherming te verzoeken, is een 

houding die geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met een gegronde vrees voor vervolging 

of ernstige schade. Dit gedrag relativeert dan ook in ernstige mate uw voorgehouden vrees.” 
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Verzoekende partijen voeren blijkens een lezing van het voorliggende verzoekschrift ter weerlegging van 

deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Dat zij zich in een precaire situatie zouden 

hebben bevonden, aan het afwachten waren en het land niet kenden, kan bezwaarlijk verklaren waarom 

zij dermate lang wachtten alvorens om bescherming te verzoeken. Zoals genoegzaam blijkt uit het 

voorgaande, hadden zij gedurende de voormelde periode immers toegang tot het internet. Daarenboven 

kan, zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissingen, redelijkerwijze worden aangenomen dat 

een verzoeker om internationale bescherming, die beweert zijn land te zijn ontvlucht vanwege een 

gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, 

onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer hij daartoe de kans heeft, zich zou 

informeren over de houding alhier ten overstaan van de problemen ingevolge dewelke hij het land zou 

zijn ontvlucht en over de mogelijkheden tot bescherming in dit kader en alhier aldus een verzoek om 

internationale bescherming zou indienen. Dat verzoekende partijen nalieten dit te doen en maandenlang 

talmden alvorens zulk verzoek in te dienen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor 

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

Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor hun algehele geloofwaardigheid. 

 

De geloofwaardigheid van de door verzoekende partijen ten berde gebrachte problemen en vrees wordt 

tevens ernstig ondermijnd door de wijze waarop zij hun land van herkomst verlieten. Verzoekende partijen 

laten de bestreden beslissingen in dit kader volledig onverlet waar gemotiveerd wordt: 

“Uw voorgehouden vrees wordt bovendien nog verder ondermijnd door de vaststelling dat u het risico nam 

om met uw eigen paspoort het land te verlaten (NPO PrD p. 13). In verband met uw vertrek uit Iran 

verklaarden zowel uzelf (NPO PrD p. 13), uw broer Pooyan D. (…) (NPO PnD p. 11) als uw moeder Zahra 

T. (…) (NPO Zahra T. (…) p. 10 en 11) dat uw moeder degene was die uw vertrek uit Iran regelde. Zij 

nam hiervoor contact met een smokkelaar die jullie alle drie een Schengenvisum voor Griekenland 

bezorgde. Uw moeder kon echter niet verklaren op welke manier de smokkelaar ervoor had gezorgd dat 

jullie met jullie eigen paspoort het land konden verlaten. Zij wierp louter de mogelijkheid op dat de 

smokkelaar contacten zou kunnen hebben in de luchthaven (NPO ZT p. 15). Deze verklaring is niet 

afdoende om het door u genomen risico te verklaren. De vaststelling dat u Iran verliet met uw eigen 

paspoort terwijl u vreesde gezocht te worden door de autoriteiten, ondermijnt nog verder de ernst van uw 

vrees.” 

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

partijen deze volledig onverlet laten, onverminderd gelden. 

 

Eveneens doet het manifest afbreuk aan zowel de algehele geloofwaardigheid van de door verzoekende 

partijen afgelegde verklaringen als de geloofwaardigheid van de concrete, door hen aangevoerde 

problemen en vrees dat verzoekster meermaals en frappant tegenstrijdige en leugenachtige verklaringen 

aflegde over de door haar aangevraagde visums voor Europa. In dit kader wordt in de bestreden 

beslissingen vooreerst terecht gesteld: 

“Uw moeder Zahra T. (…) legde in verband met uw vertrek uit Iran bovendien herhaaldelijk tegenstrijdige 

en ongeloofwaardige verklaringen af tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS. Zo antwoordde zij 

in eerste instantie ontkennend op de vraag of zij ooit eerder een Schengenvisum had aangevraagd (NPO 

ZT p. 11). Nochtans beschikt het Commissariaat-generaal over informatie dat uw moeder Zahra T. (…) 

op 22 januari 2019 een Schengenvisum kreeg uitgereikt door de Griekse ambassade in Teheran. Dat 

Schengenvisum was geldig van 9 februari 2019 tot 4 maart 2019. Hiermee geconfronteerd, verklaarde uw 

moeder plots dat de smokkelaar het betreffende visum had geregeld. Ze verklaarde dat ze het eerste 

visum weigerde toen bleek dat zij als enige een visum zou krijgen en dat haar zonen geen visum zouden 

krijgen (NPO ZT p. 18). Even later verklaarde uw moeder dan weer dat zij het betreffende Schengenvisum 

nooit had gekregen en dat de smokkelaar haar verteld had dat de procedure onvolledig was (NPO ZT p. 

18). Deze verklaringen zijn niet alleen onderling tegenstrijdig, ze zijn ook in tegenspraak met de informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, namelijk dat het bewuste Schengenvisum wel degelijk 

werd uitgereikt aan uw moeder. Het is bovendien hoogst opmerkelijk dat het Schengenvisum in kwestie 

werd uitgereikt meer dan zeven maanden voor de door u beweerde problemen met de huiskerk 

plaatsvonden.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Uit de voormelde 

verklaringen van verzoekster blijkt genoegzaam dat zij op de duidelijke vraag of zij (voor het visum 

waarmee zij het land verliet) ooit eerder reeds een Schengenvisum had aangevraagd, dit initieel eenduidig 

ontkende. Dat zij zou hebben bedoeld dat zij wel een visum zou hebben aangevraagd en bekomen doch 

dit niet had gebruikt, kan aldus bezwaarlijk ernstig worden genomen. Voor de incoherente verklaringen 

die verzoekster ook na confrontatie met de voormelde informatie aflegde en het gegeven dat deze 

verklaringen bovendien beide in strijd zijn met de informatie waarover het CGVS beschikt en volgens 

dewelke het betreffende visum weldegelijk werd uitgereikt aan verzoekster, bieden verzoekende partijen 
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verder niet de minste uitleg. Bijgevolg blijven de vaststellingen die hieromtrent worden gedaan in de 

bestreden beslissingen onverminderd overeind. Evenmin weerleggen verzoekende partijen de terechte 

vaststelling dat het hoogst opmerkelijk is dat het visum in kwestie werd uitgereikt meer dan zeven 

maanden voor hun beweerde problemen.  

 

Verder wordt in de bestreden beslissingen in het kader van het voorgaande met reden aangegeven: 

“Gevraagd waarom ze tijdens het persoonlijk onderhoud had verklaard dat ze nooit eerder een visum had 

aangevraagd, antwoordde uw moeder dat ze er niet aan had gedacht en het zich pas herinnerde toen 

haar de vraag werd gesteld (NPO ZT p. 18). Uw moeder verklaarde dat ze het visum had aangevraagd 

om naar Oostenrijk te reizen voor toeristische doeleinden (NPO ZT p.18). Ze sprak hiervoor met de 

smokkelaar een bedrag af van 40 tot 50 miljoen toman en vergat dat achteraf omdat ze die reis nooit had 

gemaakt (NPO ZT p. 19). Deze verklaring doet de wenkbrauwen fronsen. Het is vooreerst bevreemdend 

dat uw moeder, die moeite had om financieel rond te komen (cfr infra), bereid zou zijn zoveel geld te 

betalen voor een uitstap die louter toeristische doeleinden had. Bovendien is uw moeders verklaring dat 

zij tussen 9 februari en 4 maart 2019 niet naar Europa reisde, een blote bewering die zij op geen enkele 

manier kan staven. Dat jullie alle drie jullie eigen paspoort aan de smokkelaar zouden hebben afgegeven 

na aankomst in België (NPO Prd p. 13), stemt in dit verband trouwens ook tot nadenken. Door uw paspoort 

niet voor te leggen, maakt uw moeder immers iedere controle van eventuele eerdere verplaatsingen vanuit 

Iran naar de Schengenzone onmogelijk. Door dit alles rijst sterk het vermoeden dat uw moeder mogelijk 

een eerder vertrek uit Iran, dat zich voordeed voor de door u beweerde problemen in Iran hadden 

plaatsgevonden, probeerde te verhullen voor het Commissariaat-generaal. Hierdoor komt de 

geloofwaardigheid van uw moeders verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet, 

ernstig op de helling te staan.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om deze motieven te ontkrachten. Ook los van de eventuele 

financiële draagkracht van en implicaties voor verzoekster, is het namelijk hoegenaamd niet 

geloofwaardig dat zij zou zijn vergeten dat zij in het jaar voorafgaand aan haar definitieve vertrek uit haar 

land reeds eerder een visum aanvroeg en bekwam met het oogmerk op een toeristische reis naar Europa 

en dat zij hiervoor duizenden euro’s zou hebben betaald. Voor het overige laten verzoekende partijen de 

voormelde motieven geheel ongemoeid. Bijgevolg blijven deze onverminderd overeind.  

 

Bovendien wordt in de bestreden beslissingen met recht vastgesteld dat eerste en tweede verzoeker en 

verzoekster ook met betrekking tot de tweede visumaanvraag voor Griekenland, die voorafging aan hun 

vertrek en werd uitgereikt door de Griekse ambassade, verschillende tegenstrijdige en ongeloofwaardige 

verklaringen aflegden. In dit kader wordt in de bestreden beslissingen vooreerst terecht gesteld: 

“Wat betreft de locatie van de betreffende visumaanvraag, stelde uw moeder dat zij vingerafdrukken 

diende te geven in een woning in een gebouw met twee verdiepingen (NPO ZT p. 11). Even later 

verklaarde zij dat het gebouw waar ze haar vingerafdrukken gaf voor de tweede visumaanvraag niet 

hetzelfde gebouw betrof als datgene waar zij voor haar eerdere visumaanvraag in januari 2019 was 

geweest om vingerafdrukken te geven (NPO ZT p. 19). Nochtans worden volgens informatie waarover het 

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

visumaanvragen voor Griekenland sinds februari 2018 georganiseerd op de vierde verdieping van het 

gebouw voor ‘joint visa applications’ van de organisatie VFS Global. Deze inconsistente verklaringen 

ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw moeder beweerde omstandigheden waarin de 

Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. 

Verzoekster gaf blijkens haar voormelde gezegden duidelijk aan dat zij haar visumaanvragen deed op 

verschillende locaties en herhaalt dit in het voorliggende verzoekschrift. Nog daargelaten dat zij daarbij 

kennelijk niet eens kon aangeven of de tweede locatie al dan niet een ambassade was (administratief 

dossier verzoekster, notities van het persoonlijk onderhoud, p.11), is dit in strijd met de informatie zoals 

aangehaald door verweerder waaruit blijkt dat alle visumaanvragen voor Griekenland sedert februari 2018 

worden georganiseerd op dezelfde locatie.  

 

Tevens wordt in het kader van het voorgaande in de bestreden beslissingen met reden aangegeven: 

“Wat betreft het tijdstip van de betreffende visumaanvraag, verklaarden zowel u als uw broer Pooyan dat 

uw foto’s en vingerafdrukken werden genomen twee dagen na de inval in de huiskerk (NPO PrD p. 13, 

NPO PnD p. 10 en 11). De inval in de huiskerk vond volgens uw verklaringen plaats op 22 shahrivar 1398 

(vrijdag 13 september 2019). Uw moeder Zahra T. (…) verklaarde in dit verband dat het ongeveer 25 

shahrivar was (16 september 2019) toen haar vingerafdrukken en pasfoto’s genomen werden (NPO ZT 

p. 10). De Schengenvisa van uzelf, uw moeder Zahra T. (…) en uw broer Pooyan D. (…) werden echter 

uitgereikt door de Griekse ambassade op maandag 16 september 2019 (zie administratief dossier). Het 

is binnen een Iraanse context weinig geloofwaardig dat een smokkelaar er binnen een tijdsbestek van 
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amper twee dagen in zou slagen om niet alleen een afspraak te regelen voor het afnemen van pasfoto’s 

en vingerafdrukken, maar ook nog eens een geldig Schengenvisum te laten uitreiken. Dit geldt des te 

meer omdat de Griekse ambassade gesloten is op vrijdag en zaterdag (zie informatie administratief 

dossier). Deze opmerkelijke verklaringen ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de door uw 

moeder beweerde omstandigheden waarin de Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om deze motieven te ontkrachten. Uit verzoeksters verklaringen, 

opgenomen in de voormelde passage in de notities van haar persoonlijk onderhoud, blijkt dat ze 

weldegelijk aangaf dat zij twee tot drie dagen na de inval voor vingerafdrukken moesten gaan en dat zij 

toevoegde: “Het was ongeveer 25 shahrivar toen we voor de vingerafdrukken naar die plek gingen”. Uit 

de informatie waarnaar verweerder verwijst blijkt dat reeds diezelfde dag de visums in kwestie werden 

uitgereikt. Zoals op basis van de door verweerder gehanteerde informatie met recht wordt opgemerkt in 

de bestreden beslissingen, is het in het binnen de Iraanse context niet geloofwaardig dat een smokkelaar 

er in amper enkele dagen tijd, waaronder dan nog twee sluitingsdagen, in zou zijn geslaagd om een 

afspraak te regelen voor het afnemen foto’s en vingerafdrukken en reeds op dezelfde dag als deze 

afspraak een geldig Schengenvisum kon bekomen.  

 

Daarenboven wordt in de bestreden beslissingen terecht vastgesteld dat verzoekende partijen 

ongeloofwaardige en meermaals tegenstrijdige verklaringen aflegden wanneer zij werden ondervraagd 

over de wijze waarop zij hun reis naar Europa, zogezegd met behulp van een smokkelaar, zouden hebben 

bekostigd. De motieven dienaangaande luiden als volgt: 

“Bovendien kon uw moeder niet op een geloofwaardige manier verklaren hoe zij de smokkelaar betaalde 

voor zijn diensten. Uw moeder stelde dat zij de smokkelaar 500 miljoen toman betaalde om u, uw broer 

Pooyan en haarzelf naar Groot-Brittannië te brengen. Omgerekend in Euro, gebruik makend van de 

wisselkoers van 13 september 2019, gaat het om een bedrag van 107.378 euro. U verklaarde tijdens uw 

persoonlijk onderhoud dat u naast uw studies moest werken om de kosten van de huur te kunnen betalen 

(NPO PrD p. 6) en dat uw thuissituatie dermate moeilijk was dat uw vriend Ashkan af en toe eten voor u 

kocht (NPO Prd p. 10). In het licht van deze verklaringen is het bevreemdend dat uw moeder in een korte 

tijdspanne een bedrag van 500 miljoen toman bijeen wist te brengen. Gevraagd hoe zij hierin was 

geslaagd, verklaarde uw moeder dat 300 miljoen toman afkomstig was van de mehriyé of bruidsschat die 

haar voormalige echtgenoot haar na de scheiding had toegekend (NPO ZT p. 11). Deze verklaring doet 

de wenkbrauwen ernstig fronsen. (…) Bovendien is uw moeders verklaring dat zij de smokkelaar betaalde 

met het geld van haar bruidsschat ook in strijd met de scheidingsakte die door uw moeder werd 

voorgelegd. Daarin staat immers vermeld dat uw moeder tijdens de echtscheiding afstand deed van haar 

mehriyé in ruil voor het recht om van uw vader te scheiden. Het kwijtschelden van de mehriyé om zo het 

recht op scheiding te bekomen is overigens een praktijk die wel vaker voorkomt in Iran (zie informatie 

administratief dossier). Uw moeders verklaring dat ze buiten de scheidingsakte om een overeenkomst 

met uw vader had gesloten om zo alsnog haar bruidsschat te verkrijgen (NPO ZT p. 11), kan niet 

weerhouden worden. Ook deze uitspraak is immers strijdig met uw eigen verklaringen ter zake (cfr supra). 

Bovendien is het ongeloofwaardig dat uw ouders, die elkaar na de scheiding niet konden luchten (NPO 

ZT p. 11), de financiële aspecten van de echtscheiding buiten de scheidingsake om geregeld zouden 

hebben. U verklaarde in dit verband overigens dat uw vader uw moeder tijdens de echtscheiding een 

document liet ondertekenen waardoor ze het recht verloor om na de scheiding bezwaar aan te tekenen 

(NPO PrD p. 6). De ongeloofwaardige en inconsistente verklaringen die uw moeder aflegde met 

betrekking tot de bruidsschat waarmee ze de smokkelaar betaalde, ondermijnen verder de 

geloofwaardigheid van de door uw moeder beweerde omstandigheden waarin de 

Schengenvisumaanvraag in september 2019 verliep.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Waar 

zij hun financiële situatie trachten te nuanceren, dient te worden opgemerkt dat uit hun voormelde 

verklaringen, die duidelijk zijn en niet mis te verstaan, zodat de algemene, ongefundeerde en niet nader 

uitgewerkte bewering van verzoekende partijen inzake het gegeven dat er meerdere 

communicatieproblemen zouden zijn gerezen bezwaarlijk ernstig kan worden genomen, genoegzaam 

blijkt dat zij, hoewel zij rond konden komen, het financieel niet erg breed hadden. Bovendien zouden zij 

voor hun reis een wel erg grote som, van omgerekend ongeveer 107.000 euro hebben betaald. Derhalve 

was het geenszins onredelijk om van hen te verwachten dat zij op een duidelijke, eenduidige, precieze, 

consistente en coherente wijze zouden kunnen aangeven hoe zij erin slaagden om dergelijke som neer 

te tellen. Zij bleken hiertoe echter klaarblijkelijk niet in staat. Hun voormelde verklaringen waren in dit 

kader duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar, met elkaar en onderling in strijd, strijdig met de 

scheidingsakte van verzoekster en ongeloofwaardig. Deze verklaringen laten geen ruimte voor de 

nuanceringen die verzoekende partijen post factum trachten aan te brengen.  

 

Bovendien wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd: 
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“Ook wat het resterende bedrag van 200 miljoen toman betreft, dat uw moeder naast de 300 miljoen van 

de bruidsschat nodig had om uw tickets te betalen, legde uw moeder tegenstrijdige en inconsistente 

verklaringen af. Gevraagd waar ze dit bedrag vandaan haalde, antwoordde zij dat ze een deel bekwam 

door haar goud en sieraden te verkopen en dat ze een ander deel had geleend (NPO ZT p. 11). Gevraagd 

waar zij het goud en de sieraden had verkocht, wijzigde uw moeder haar verklaring. Nu stelde zij dat zij 

de sieraden niet verkocht maar aan Masih M. (…) gaf, de man van haar nicht Laia. Masih leende uw 

moeder 100 miljoen toman met de bedoeling dat hij de sieraden achteraf zou verkopen (NPO ZT p. 

11+12). Gevraagd waar zij de resterende 100 miljoen dan had gehaald, wijzigde uw moeder opnieuw haar 

verklaring. Zij beweerde nu dat Masih M. (…) haar 120 of 130 miljoen toman leende en dat hij de gouden 

sieraden achteraf moest verkopen om tot 200 miljoen te komen (NPO ZT p. 12). Erop gewezen dat ze in 

dat geval nog steeds niet genoeg had om de smokkelaar te betalen, wijzigde uw moeder ten derde male 

haar verklaring. Ze stelde nu dat Masih haar 200 miljoen toman gaf en dat hij geld leende bij anderen dat 

hij zou teruggeven nadat hij de gouden sieraden verkocht had (NPO ZT p. 12). Deze stroeve en onderling 

tegenstrijdige verklaringen halen de geloofwaardigheid ervan compleet onderuit. Hierdoor dienen 

bijkomende vraagtekens geplaatst worden bij uw moeders stelling dat zij door middel van betaling van 

een bedrag van 500 miljoen toman aan een smokkelaar een Schengenvisum voor Griekenland wist te 

regelen voor u, uw broer en haarzelf.” 

Uit een lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partijen ter weerlegging van deze motieven 

niet één concreet en dienstig argument aanreiken. Waar zij heden eenvoudigweg poneren dat het de 

afspraak was dat Masih het volledige bedrag zou voorschieten, daarna het goud zou verkopen en het 

tekort zelf zou opleggen, waarna zij hem op termijn zouden terugbetalen, dient immers te worden 

opgemerkt dat zij hiermee de vastgestelde, voormelde, herhaalde inconsistenties in de verklaringen die 

verzoekster dienaangaande aflegde geenszins ontkrachten en hiermee geenszins een dienstige uitleg 

aanreiken voor het feit dat verzoekster haar verklaringen op dit vlak veelvuldig wijzigde naargelang de 

vraagstelling. 

 

Mede gelet op het voorgaande, tonen verzoekende partijen in het geheel niet aan en kunnen zij bijgevolg 

niet worden gevolgd waar zij aanvoeren dat zij over de voormelde tegenstrijdigheden nogmaals hadden 

of zouden moeten worden gehoord door verweerder. Vooreerst kan in dit kader worden opgemerkt dat 

artikel 57/5ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen de verzoeker minstens eenmaal oproept voor een persoonlijk onderhoud 

over de inhoud van zijn verzoek om internationale bescherming. Te dezen blijkt dat verzoekende partijen 

alle drie werden opgeroepen en gehoord in het kader van een persoonlijk onderhoud. Aldus is aan de 

vereiste van voormeld wetsartikel voldaan. Waar verzoekende partijen uit afleiden dat het CGVS er in 

casu toe verplicht was of zou moeten worden om een tweede persoonlijk onderhoud te organiseren, kan 

geheel niet worden ingezien. Het CGVS heeft een discretionaire bevoegdheid om een tweede persoonlijk 

onderhoud te organiseren indien het dit nodig acht om nadere inlichtingen te verwerven die kunnen leiden 

tot het vaststellen van het al dan niet bestaan van een nood aan internationale bescherming. Bijkomend 

kan in dit kader bovendien worden opgemerkt dat nergens uit het dossier blijkt dat verzoekende partijen 

het CGVS zouden hebben verzocht om ten tweede male te worden uitgenodigd voor een persoonlijk 

onderhoud. Dat verzoekende partijen met de gedane vaststellingen niet werden geconfronteerd, doet 

voorts geenszins afbreuk aan het bestaan ervan. Het doen van dergelijke vaststellingen is tijdens het 

persoonlijk onderhoud zelf bovendien niet steeds mogelijk. Verweerder is er daarenboven geenszins toe 

gehouden om de verzoeker om internationale bescherming reeds op voorhand in kennis te stellen van en 

te confronteren met alle vaststellingen waarop de bestreden beslissing zal worden gebaseerd. Bovendien 

werd verzoekster, zoals genoegzaam blijkt uit het voorgaande, weldegelijk geconfronteerd met de 

tegenstrijdigheden in haar gezegden. Hoe dan ook hadden verzoekende partijen de kans om middels het 

onderhavige verzoekschrift de nodige bijkomende uitleg en inlichtingen te verschaffen inzake de gedane 

vaststellingen, hebben zij de kans om dit verzoekschrift in te dienen ook benut en zijn zij er daarbij, zoals 

blijkt uit het voorgaande, niet in geslaagd om de gedane vaststellingen op een dienstige wijze aan te 

vechten of te ontkrachten.  

 

Uit de loutere opsomming in het aangetekend schrijven van 27 september 2021 van verzoekende partijen, 

meer in het bijzonder: “Stuk 16a-c: Psychologisch attest dr. Van Praet inzake Z. T. (…) dd 11/01/2021”, 

waarbij verzoekende partijen niet de minste duiding geven wat zij met dit attest wensen aan te tonen, kan 

door de Raad worden vermoed dat zij mogelijks psychische problemen in hoofde van verzoekster als 

verschoningsgrond wensen aan te brengen. 

De Raad oordeelt dat uit voormeld attest in het geheel niet blijkt dat verzoeksters psychische problemen 

van zulke aard zouden zijn dat deze haar ertoe zouden hebben verhinderd of zouden verhinderen om in 

het kader van haar verzoek om internationale bescherming gedegen verklaringen af te leggen. Dient 

immers te worden vastgesteld dat uit dit attest geenszins kan worden afgeleid dat verzoekster zou kampen 
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met dermate ernstige psychische problemen dat zij niet bij machte mocht worden geacht om haar 

procedure internationale bescherming te doorlopen en in dit kader volwaardige verklaringen af te leggen. 

Vooreerst kan worden opgemerkt dat de opsteller van deze attesten geen psychiater is, doch een 

psycholoog-psychotherapeut. In dit attest wordt bovendien enkel op algemene en vage wijze aangegeven 

dat verzoekster zou kampen met een ernstige depressie met angstige toestand. Daarnaast worden hierin 

eenvoudigweg een aantal symptomen opgesomd waaronder geheugen- en concentratieproblemen. 

Daarbij blijkt dit attest louter te zijn gebaseerd op de verklaringen en gedragingen van verzoekster tijdens 

haar gesprekken (vijf contacturen) met de psycholoog in kwestie. Nergens blijkt dat deze verklaringen en 

gedragingen op dit vlak op hun waarachtigheid zouden zijn onderzocht en/of dat verzoekster werd 

onderworpen aan enig medisch of neuropsychologisch onderzoek. Bovendien wordt er nergens in het 

betreffende stuk enige uitspraak gedaan over de (mogelijke) invloed die zij zouden hebben gehad of 

zouden hebben op verzoeksters vermogen om accurate en waarheidsgetrouwe verklaringen af te leggen 

over de kernelementen in haar verzoek om internationale bescherming. Dit attest is derhalve niet bij 

machte aan te tonen dat verzoekster in de absolute onmogelijkheid moet worden geacht coherente en 

consistente verklaringen af te leggen over de feitelijke omstandigheden van het voorgehouden asielrelaas 

waarvan zij beweert deze in persoon te hebben meegemaakt. 

  

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld: 

“Het geheel van bovenstaande vaststellingen, meer bepaald dat u zonder problemen met uw eigen 

paspoort het land kon uitreizen, dat uw moeder ongeloofwaardige verklaringen aflegde in verband met 

haar Schengenvisumaanvraag in januari 2019, dat de Schengenvisumprocedure in september 2019 zoals 

die door u, uw broer en uw moeder werd beschreven niet strookt met de informatie beschikbaar op het 

Commissariaatgeneraal en dat uw moeder niet op een geloofwaardige manier kon uitleggen hoe zij de 

smokkelaar betaalde voor de Schengenvisumprocedure in september 2019, ondermijnt in ernstige mate 

de geloofwaardigheid van uw verklaringen aangaande de omstandigheden waarin u Iran verliet. Hierdoor 

komt ook de geloofwaardigheid van uw verklaring inderhaast Iran te hebben verlaten uit vrees voor de 

autoriteiten omwille van uw geloofsafval en bekering tot het christendom, ernstig op de helling te staan.” 

 

Van verzoekende partijen kan, als verzoekers om internationale bescherming die beweren zich te hebben 

bekeerd, verder verwacht worden dat zij kunnen uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het 

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

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde 

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

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

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

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

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

voor de verzoeker om internationale bescherming. 

 

In het licht van het voorgaande, wordt in de bestreden beslissingen vooreerst met recht gemotiveerd dat 

de geloofwaardigheid van eerste verzoekers voorgehouden bekering op ernstige wijze wordt ondergraven 

doordat hij een frappant gebrek aan kennis vertoonde inzake het bekeringsproces van de goede vriend 

die een cruciale rol zou hebben gespeeld in zijn eigen bekering tot het christendom. De motieven 

dienaangaande luiden als volgt: 

“Zo verklaarde u dat u geïntroduceerd werd tot het christendom door uw vriend en voormalige collega 

Ashkan (NPO PrD p. 3). U verklaarde dat u Ashkan had leren kennen in shahrivar 1395 (augustus – 

september 2015). Hij was uw begeleider op het werk, u maakte zakenreizen met hem en jullie vriendschap 

werd mettertijd steeds hechter. U was zodanig met Ashkan bevriend dat u bij hem thuis over de vloer 

kwam, dat jullie samen uitgingen en dat hij u eten bracht omdat jullie het thuis moeilijk hadden (NPO PrD 

p. 8, 9 en 10). Ook bezocht u vanaf esfand 1397 tot 22 shahrivar 1398 (februari – maart 2018 tot 13 

september 2018) een huiskerk die doorging in Ashkans woning (cfr infra). In het licht van deze 

verklaringen is het zeer bevreemdend dat u haast geen informatie kon verschaffen over de 

omstandigheden waarin Ashkan zich zelf tot het christendom bekeerde. Hiernaar gevraagd, antwoordde 

u dat een vriend met de naam Rasmik tegen hem gepredikt had. U beweerde deze persoon niet te kennen 

en verklaarde ook niet te weten hoe Ashkans bekering was gegaan of wat er was gebeurd (NPO PrD p. 

17). U kon ook niet vertellen op welke locatie de huiskerk doorging in de periode voor Rasmik tegen 

Ashkan gepredikt had (NPO Prd p.18). Dat Ashkan u wel in contact zou hebben gebracht met een huiskerk 

maar u weinig tot niets zou hebben verteld over zijn eigen ‘bekeringstraject’, haalt de geloofwaardigheid 

van uw verklaringen aangaande uw eigen bekeringstraject in ernstige mate onderuit. Gezien de hechte 

vriendschap die u de drie voorgaande jaren met Ashkan had ontwikkeld (cfr supra), kan verwacht worden 
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dat hij u in detail over zijn bekeringstraject verteld zou hebben. Dit geldt des te meer daar Rasmik volgens 

uw verklaringen deel uitmaakte van uw huiskerkgroep (NPO PrD p.17).” 

Verzoekende partijen voeren blijkens een lezing van het verzoekschrift ter weerlegging van deze motieven 

niet één concreet en dienstig argument aan. Door eenvoudigweg aan te geven dat deze zienswijze geen 

steek houdt en de voormelde motieven aldus boudweg te ontkennen, ontkrachten zij deze motieven 

namelijk op generlei wijze. De Raad treedt verweerder bij en is van oordeel dat, gelet op de verklaringen 

die eerste verzoeker aflegde over zijn jarenlange, hechte vriendschapsband met Ashkan, de essentiële 

rol die deze persoon zou hebben gespeeld in eerste verzoekers bekering en het gegeven dat de huiskerk 

in de woning van deze persoon was, redelijkerwijze mocht worden verwacht dat eerste verzoeker (veel) 

meer gedegen verklaringen zou kunnen afleggen over de bekering van Ashkan. 

 

Eveneens wordt inzake de voorgehouden bekering van eerste verzoeker in de bestreden beslissingen 

met reden aangegeven: 

“Met betrekking tot uw eerste huiskerkbezoek verklaarde u dat u nieuwsgierig was om te zien hoe het er 

in zo’n dienst aan toe ging. Wat u vooral aansprak, was om meer te weten over Christus. (NPO PrD p. 

15). Wanneer u even later gevraagd werd waarom u, gezien het risico dat in Iran met huiskerkbezoek 

gepaard gaat, toch besloot om aan een huiskerk deel te nemen, stelde u dan weer dat u nu eenmaal het 

licht had gezien en de waarheid had ontdekt (NPO PrD p. 16). Het is weinig coherent dat u enerzijds 

stelde de waarheid reeds ontdekt te hebben, terwijl u anderzijds stelde nieuwsgierig geweest te zijn en op 

zoek naar meer informatie. Bovendien blijven uw verklaringen aangaande de dieperliggende reden voor 

uw bekering vaag en weinig concreet. Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich 

te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het 

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

geloofsovertuiging inhoudt. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de 

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. U slaagde er op geen enkel moment in om aannemelijk 

te maken waarom u, die het moslimgeloof als tiener had verworpen, plots het christendom als de enige 

waarheid beschouwde. U verklaarde in dit verband dat u het concept van de Heilige Drievuldigheid 

interessant vond (NPO PrD p.16) en dat u geïnteresseerd was in de figuur van Christus (NPO PrD p.15). 

Deze verklaringen zijn echter weinig concreet en kunnen niet overtuigen. U haalde verder ook de genezing 

van Ashkans moeder (NPO PrD p.15) en de mooie kans die u ineens had gekregen op gebied van werk 

en inkomen (NPO PrD p.17) aan als persoonlijke gebeurtenissen in uw leven die u ervan overtuigden de 

juiste keuze gemaakt te hebben. Ook deze argumenten kunnen echter niet aannemelijk maken waarom 

u zich tot het christendom aangetrokken voelde. Zowel de genezing van Ashkans moeder en uw promotie 

naar de rol van manager vonden volgens uw verklaringen immers plaats na uw eerste huiskerkbezoek in 

esfand 1397 (NPO PrD p. 15). Uw vage en weinig coherente verklaringen aangaande de dieperliggende 

redenen voor uw bekering doen twijfelen aan de oprechtheid ervan. 

U legde ook weinig coherente verklaringen af wat betreft het risico dat met uw huiskerkbezoek gepaard 

ging. Gevraagd waarom u in Iran ondanks het risico toch besloot een huiskerkdienst te bezoeken, 

verklaarde u dat als Christus besloten had om zichzelf aan u te openbaren, hij ook vast de intentie had 

om u te beschermen (NPO PrD p. 16). Erop gewezen dat u in Iran ook het christendom had kunnen volgen 

zonder een huiskerk te bezoeken, stelde u dat u nood had aan goede begeleiding. U wilde deel uitmaken 

van een kerkgroep. Bovendien vond u dat men niet alleen kan zitten en zeggen “ik ben een christen”, 

zonder verder activiteiten uit te voeren (NPO PrD p. 17). Ook deze verklaring kan niet overtuigen. Als u 

er werkelijk zoveel belang aan hechtte om deel uit te maken van een groep, valt redelijkerwijze te 

verwachten dat u ook in de eerste maanden na uw aankomst in België, waar u in tegenstelling tot Iran uw 

geloof wel vrij kon beleven, een kerk bezocht zou hebben. Gevraagd of u de eerste vijf maanden na uw 

aankomst in België een kerk bezocht, antwoordde u echter dit niet gedaan te hebben omdat u vreesde 

zonder identiteitsdocumenten door de politie te worden opgepakt en teruggestuurd naar Iran (NPO PrD 

p. 13). Het is weinig coherent dat u in Iran, waar huiskerkbezoek volgens uw eigen verklaringen met de 

doodstraf bestraft wordt, wel het risico nam om naar de huiskerk te gaan, terwijl u dat in België te gevaarlijk 

vond. Deze stroeve en weinig coherente verklaringen aangaande halen de geloofwaardigheid van de 

oprechtheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zij beperken zich er immers 

toe te verwijzen naar en te citeren uit de betreffende passages in de notities van het persoonlijk onderhoud 

van eerste verzoeker en verweerder te verwijten hiervan een selectieve lezing te hebben gedaan. Zulks 

kan echter in het geheel niet worden gevolgd. Blijkt immers dat de voormelde motieven de betreffende 

passages in de notities van het persoonlijk onderhoud van eerste verzoeker, passages die verzoekende 

partijen, zoals reeds werd aangehaald, nota bene zelf citeren in het verzoekschrift, volledig dekken, 

alsmede dat deze motieven duidelijk en genoegzaam steun vinden in en schragen op deze passages. De 
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Raad treedt verweerder bij en is van oordeel dat uit de voormelde passages genoegzaam blijkt dat eerste 

verzoeker omtrent hetgeen hem aansprak in het christendom, de dieperliggende reden voor zijn bekering, 

de overwegingen die hem ertoe aanzetten om in de Iraanse context en in weerwil van het ernstige risico 

dat dit met zich bracht te opteren voor het bezoeken van een huiskerk, bijzonder vage, niet-doorleefde, 

incoherente, stroeve en niet-overtuigende verklaringen aflegde. Ook met hun bewering dat hun verblijf en 

situatie in België initieel precair waren, kunnen verzoekende partijen, te meer nu zulks gelet op hun reeds 

hoger aangehaalde, bijzonder laattijdige verzoek om internationale bescherming volledig aan hen zelf en 

aan hun eigen nalatigheid te wijten was, aan de voormelde motieven geen afbreuk doen. Gezien eerste 

verzoeker in Iran veel verregaandere gevolgen riskeerde dan hier in België, kan zijn uitleg dienaangaande 

namelijk hoegenaamd niet overtuigen. 

 

Tevens wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld: 

“Bovendien legde u ook wat betreft uw huiskerkbezoek na uw bekering tot het christendom tegenstrijdige 

verklaringen af. U verklaarde dat u voor het eerst een huiskerk bezocht in het begin van de maand esfand 

1397 (eind februari - begin maart 2019). De tweede huiskerkdienst die u zou bijwonen vond plaats in de 

maand farvardin 1398 (maart – april 2019), maar toen kon u niet gaan omdat u net van werk was 

veranderd (NPO PrD p. 3+4). U nam uw broer Pooyan mee de tweede keer dat u naar de huiskerk ging. 

U verklaarde tot tweemaal toe dat dit bezoek plaatsvond in ordibehest 1398 (april-mei 2019, NPO PrD p. 

4). Even later wijzigde u echter plots uw verklaringen. U stelde nu dat het tweede huiskerkbezoek, waar 

u niet bij kon zijn, plaatsvond in het begin van het nieuwe jaar en dat u met uw broer naar de huiskerk 

ging een of twee weken na de sessie waar u niet bij kon zijn. U stelde dat dit de laatste kerkdienst van het 

jaar betrof en dat deze voor de jaarwisseling plaatsvond (NPO PrD p. 4). Deze verklaring houdt geen 

steek. Ze is immers intern tegenstrijdig. Als u uw broer meenam twee weken na de dienst waar u niet bij 

kon zijn, en als de dienst waar u niet bij kon zijn in het begin van het nieuwe jaar viel, dan is het onmogelijk 

dat u uw broer voor de jaarwisseling zou meegenomen hebben. Bovendien had u net tevoren tot tweemaal 

toe verklaard dat u uw broer voor het eerst meenam in ordibehest 1398, wat meer dan een maand na de 

jaarwisseling is (cfr supra). Hierop gewezen, verklaarde u dat de laatste dienst van het jaar waar u niet bij 

kon zijn, plaatsvond in farvardin en dat in ordibehest de eerstvolgende dienst was in het nieuwe jaar (NPO 

PrD p. 4). Ook deze verklaring houdt geen steek. De jaarwisseling vindt in Iran immers plaats op 1 

farvardin 1398 (21 maart 2019, zie informatie administratief dossier). Bovendien heeft uw broer Pooyan 

in zijn gehoor tot tweemaal toe uitdrukkelijk verklaard dat hij voor het eerst een huiskerk bezocht aan het 

eind van de maand esfand 1397 (NPO PnD p. 17 en 20). Iemand die deelneemt aan een huiskerk in Iran 

wordt volgens uw verklaringen als een afvallige beschouwd en krijgt de doodstraf (NPo PrD p. 16). Er kan 

dan ook van u verwacht worden dat u een dergelijke ingrijpend moment in uw leven en dat van uw broer 

juist in de tijd zou kunnen situeren. Het is in dit verband overigens ook opvallend dat uw broer Pooyan, 

daarnaar gevraagd, niet kon vertellen wanneer u zich precies tot het christendom bekeerd had (NPO PnD 

p. 20). Gezien uw broer Pooyan zich op uw aandringen bekeerde tot het christendom en gezien het belang 

van die bekering voor het verdere verloop van jullie leven, kan op zijn minst verwacht worden dat u hem 

zou verteld hebben wanneer uw bekering precies plaatsvond. Uw stroeve en tegenstrijdige verklaringen 

aangaande het moment waarop u uw broer voor het eerst meenam naar de huiskerk, halen de 

geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit.” 

Verzoekende partijen voeren blijkens een lezing van het verzoekschrift ter weerlegging van deze motieven 

niet één concreet en dienstig argument aan. Derhalve blijven deze onverminderd gelden. Dat eerste en 

tweede verzoeker dermate tegenstrijdige verklaringen aflegden over het eerste huiskerkbezoek van 

tweede verzoeker en dat tweede verzoeker niet kon preciseren wanneer eerste verzoeker zich zou 

hebben bekeerd tot het christendom, doet op manifeste wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van hun 

vermeende bekering tot het christendom.  

 

Verzoekende partijen laten de bestreden beslissingen daarenboven geheel ongemoeid waar gemotiveerd 

wordt: 

“Ook wat betreft de inval van de autoriteiten in de huiskerk op 22 shahrivar 1398 legde u enkele 

verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. Zo kon u niet vertellen wat er na zijn arrestatie 

met uw vriend Ashkam gebeurde. Ook van de andere leden van de huiskerk wist u niet of ze inmiddels 

opgepakt of gevlucht zijn. Gevraagd wat er met uw vriend Mohammad gebeurde nadat hij u waarschuwde, 

moest u het antwoord schuldig blijven (NPO PrD p.18). Gezien u tussen de dag van de inval op 22 

shahrivar 1398 (13 september 2019) en de dag van uw vertrek uit Iran op 16 mehr 1398 (8 oktober 2019) 

over Mohammads telefoonnummer beschikte (NPO PrD p.8), en gezien de impact die Mohammads 

telefonische verklaring dat de huiskerk ontdekt was had op het verdere verloop van uw leven, is het wel 

heel opmerkelijk dat u geen enkele poging deed om Mohammad in de voornoemde periode te contacteren 

om meer duidelijkheid te bekomen over wat er precies was gebeurd. Het is immers op basis van 

Mohammads telefoontje dat u besloot om samen met uw broer en uw moeder hals over kop het land te 
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verlaten. Uw verklaring dat u Mohammad niet contacteerde omdat u hem en uzelf niet nog meer in 

problemen wilde brengen (NPO PrD p.18), kan niet weerhouden worden. U had immers aan de hand van 

zijn telefoonnummer perfect een tussenpersoon kunnen aanspreken om meer informatie te bekomen. U 

verklaarde integendeel dat u op geen enkele manier heeft geprobeerd om informatie te krijgen over wat 

er met Ashkan en de andere leden van de huiskerk was gebeurd. U stelde in dit verband verder nog dat 

u geen contactgegevens meer van hen had omdat de smokkelaar u had verteld dat u uw telefoon moest 

weggooien voor u naar Engeland vertrok (NPO PrD p. 18). Ook deze verklaring kan niet weerhouden 

worden. U had deze telefoon immers bij toen u van Iran naar België vloog (NPO PrD p. 19) en had dus 

ruimschoots de tijd om te proberen de andere huiskerkleden te contacteren. Het feit dat u geen enkele 

poging deed om meer informatie te bekomen, is bevreemdend in het licht van de hechte 

vriendschapsband die u met Ashkan onderhield (cfr supra). Dit geldt des te meer aangezien u niet zeker 

wist of de inval van de autoriteiten in Ashkans woning gelinkt was aan de huiskerk zelf. Het zou immers 

ook kunnen dat de inval te maken had met het gedrag van Askhans vader, die openlijk zijn ongenoegen 

uitte over het Iraanse regime (NPO PrD p. 19). Dat u niet heeft proberen te achterhalen wat er na de inval 

met de andere huiskerkleden is gebeurd, noch wat de reden voor de inval was, hoewel het hier om 

elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse 

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

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

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

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

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

vluchtrelaas.” 

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

partijen deze geheel ongemoeid laten, onverminderd gelden. 

 

Verzoekende partijen laten de bestreden beslissingen eveneens volledig onverlet in zoverre hierin 

aangaande de voorgehouden bekering van tweede verzoeker wordt gemotiveerd: 

“Bovendien legde u tijdens het persoonlijk onderhoud verschillende verklaringen af die de oprechtheid 

van uw bekering tot het christendom verder ondermijnen. 

Zo is het hoogst opmerkelijk dat u gedurende de zes maanden die volgden op uw eerste huiskerkbezoek, 

slechts drie of vier keer een huiskerk bezocht. De huiskerkdienst vond volgens de verklaringen van uw 

broer Poorya twee of drie keer per maand plaats, telkens op vrijdag (NPO PrD p. 4). U verklaarde uw lage 

aantal huiskerkbezoeken in deze periode door te stellen dat u al uw tijd spendeerde aan het studeren voor 

de toelatingsexamens van de universiteit (NPO PnD p. 14). U verklaarde in dit verband niet aan de 

toegangsexamens te hebben kunnen deelnemen doordat u moest vertrekken uit Iran (NPO PnD p. 7). 

Volgens informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt, en die werd toegevoegd aan uw 

dossier, worden de toelatingsexamens (Konkur) in Iran gehouden in de maand tir (juni – juli). Aangezien 

uw vertrek pas plaatsvond op 8 oktober 2019, was u dus wel degelijk in de mogelijkheid om aan de 

toelatingsexamens deel te nemen. Uw broer Poorya verklaarde bovendien dat u in de maand tir 1398 aan 

de toegangsexamens deelnam (NPO PrD p. 18). Bovendien dient vastgesteld te worden dat u, zelfs als u 

het in de maanden voor de examens te druk had met studeren, in de maanden na de examens (juni – 

september 2019) wel degelijk de mogelijkheid had om op geregelde basis de huiskerk te bezoeken. 

Bovendien legde u ook incoherente verklaringen af met betrekking tot de invloed die uw studies op uw 

huiskerkbezoek hadden. Zo stelde u enerzijds niet naar de huiskerk te kunnen gaan omdat u moest 

studeren (cfr supra) en stelde u even later dat u dankzij uw nieuwe geloof het gevoel kreeg beter te kunnen 

studeren en meer leerstof te kunnen opnemen (NPO PnD p. 18). Dit is weinig coherent. Als u dankzij uw 

religie het gevoel kreeg beter te kunnen studeren, zou immers net van u verwacht kunnen worden dat u 

de huiskerk vaker zou bezoeken. Hiermee geconfronteerd, antwoordde u dat de huiskerk een eind weg 

was en dat het niet praktisch haalbaar was om dit te combineren met de vele taken die u in het kader van 

uw studies moest maken (NPO PnD p. 18). Het is enigszins bevreemdend dat u enerzijds wel bereid was 

om uit nieuwsgierigheid naar het christendom de doodstraf te riskeren (NPO p. 16), maar anderzijds 

opkeek tegen de praktische beslommeringen die de verplaatsing met zich meebracht. Het feit dat u in zes 

maanden tijd slechts drie of vier keer de huiskerk bezocht en hier bovendien incoherente en weinig 

geloofwaardige verklaringen over aflegde, ondermijnt bijkomend de oprechtheid van de door u beweerde 

bekering tot het christendom.” 

Ook deze motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien zij door verzoekende 

partijen volledig onverlet worden gelaten, blijven zij onverminderd overeind.  

 

Verzoekende partijen voeren evenmin ook maar enig concreet en dienstig argument aan ter weerlegging 

van de volgende, in de bestreden beslissingen opgenomen motieven inzake tweede verzoekers beweerde 

bekering: 
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“Ook de overige verklaringen die u aflegde om de oprechtheid van uw bekeringstraject te onderbouwen, 

konden niet overtuigen. Zo legde u tot drie keer toe wisselende verklaringen af met betrekking tot het 

moment waarop u zich tot het christendom bekeerde. Gevraagd sinds wanneer u een christen bent, 

antwoordde u in eerste instantie esfand 1397 (februari – maart 2019, NPO PnD p. 3). Toen u even later 

gevraagd werd wanneer u overtuigd was dat u voor het christendom wou kiezen, antwoordde u 11 april 

2020 (NPO PnD p. 16) omdat op die datum het verlossingsgebed werd uitgesproken (NPO PnD p. 17). 

Even stelde u dan weer dat u de omslag van nieuwsgierige naar gelovige pas maakte in de week voor uw 

vertrek uit Iran (NPO p. 17). Dit vertrek vond plaats op 16 mehr 1397 (8 oktober 2019). Uw wisselende en 

onderling tegenstrijdige verklaringen aangaande het moment vanaf wanneer u zichzelf als christen 

beschouwt, halen de geloofwaardigheid van uw bekeringstraject verder onderuit.” 

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

partijen deze niet concreet aanvechten of betwisten, onverminderd gehandhaafd. 

 

Bovendien wordt met betrekking tot de voorgehouden bekering van tweede verzoeker in de bestreden 

beslissingen met reden aangegeven: 

“Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht 

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

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

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

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

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

Bij u is dit echter allerminst het geval. U stelde in dit verband dat u na het gesprek met uw broer 

bewondering voelde voor de figuur van Jezus Christus, de mirakels die hij had verricht en de manier 

waarop hij zich aan het einde van zijn leven had opgeofferd (NPO PnD p. 14). Gevraagd of er een 

specifieke aanleiding was waardoor u pas in de week voor uw vertrek uit Iran in oktober 2019 de omslag 

maakte van nieuwsgierige naar gelovige, antwoordde u dat het niet ging om een specifieke gebeurtenis 

maar dat het een innerlijk proces was dat moeilijk te beschrijven valt. U verwees naar het geluk dat u 

ineens had in uw leven en u stelde dat u de wind in de zeilen gekregen had sinds u Christus had ontdekt, 

ook al was u toen nog geen christen geworden (NPO PnD p.18). Toen u gevraagd werd deze vage 

verklaringen te concretiseren, verwees u naar het feit dat u beter kon studeren en naar het feit dat zowel 

uw moeder als uw broer een onverwachte financiële meevaller kenden doordat aan hen beiden een 

loonsverhoging werd toegekend. U dacht dat dit niet toevallig was, omdat deze gebeurtenissen 

samenvielen met het moment waarop u Christus ontdekte (NPO PnD p. 18). Deze argumenten kunnen 

echter maar moeilijk overtuigen. Toen u in oktober 2019 de omslag van nieuwsgierige naar gelovige 

maakte, was uw huiskerk ontdekt, had u zich genoodzaakt gezien uw ouderlijk huis te verlaten en stond 

u op het punt uw land te ontvluchten. In deze context is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat u 

op basis van uw toegenomen studieijver en de loonsopslag van uw broer en moeder concludeerde dat 

Christus u de wind in de zeilen had gegeven. De toelatingsexamens waren op dat moment immers al 

enkele maanden achter de rug (cfr supra) en de loonsopslag van uw moeder en broer had een half jaar 

voordien plaatsgevonden, bij het begin van het nieuwe jaar (maart-april 2018, NPO PnD p. 18). Uw weinig 

coherente en weinig geloofwaardige verklaringen in verband met de redenen waarom u de omslag van 

nieuwsgierige naar gelovige maakte, halen de geloofwaardigheid van uw bekeringstraject finaal onderuit.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zij beperken zich er 

namelijk toe te verwijzen naar één van de voormelde passages in de notities van het persoonlijk 

onderhoud van tweede verzoeker. Hiermee doen zij geenszins afbreuk aan de vaststelling dat hij in de 

verder passage waarnaar verwezen wordt, en wanneer hij werd ondervraagd over de concrete en 

specifieke aanleiding om de omslag te maken van nieuwsgierige naar gelovige, incoherente en 

ongeloofwaardige verklaringen aflegde.  

 

De voormelde vaststellingen zijn ruimschoots afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan 

worden gehecht aan de vermeende bekering tot het christendom van eerste en tweede verzoeker in Iran, 

aan de concrete, hieruit voortgevloeide problemen en aan de hieraan door hen verbonden vrees voor 

vervolging.  

 

Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan de zelfverklaarde bekering vanwege verzoekster, en 

wordt in dit kader in de bestreden beslissingen terecht gesteld: 

“Doordat aan de bekering tot het christendom en het daarmee verbonden vluchtrelaas uit Iran van uw 

zoons Poorya en Pooyan D. (…) geen geloof werd gehecht, kan ook niet langer geloof gehecht worden 

aan uw eigen vluchtrelaas uit Iran. U verklaarde immers samen met uw zoons het land verlaten te hebben 

omdat de huiskerk die zij bijwoonden werd ontdekt (Notities persoonlijk onderhoud Zahra T. (…), dd. 28 

september 2020, p. 13). Bovendien kan, doordat geen geloof gehecht wordt aan de oprechtheid van de 
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bekering van uw zoons tot het christendom, ook niet langer geloof gehecht worden aan de oprechtheid 

van uw eigen bekering tot het christendom. U verklaarde immers overtuigd geraakt te zijn van het 

christendom door er met uw zoon over te praten (NPO ZT p. 16).” 

 

De geloofwaardigheid van de beweerde bekering van verzoekster wordt nog verder ondergraven doordat 

ook zijzelf hierover niet-doorleefde en ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Te dezen wordt in de 

bestreden beslissing die jegens haar werd genomen met recht gemotiveerd: 

“Bovendien slaagde u er tijdens het persoonlijk onderhoud niet in om uw bekering tot het christendom 

aannemelijk te maken. Zo blijven uw verklaringen aangaande de dieperliggende reden voor uw bekering 

vaag en weinig concreet. Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben 

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

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

geloofsovertuiging inhoudt. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de 

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. U slaagde er echter op geen enkel moment in om 

aannemelijk te maken waarom u in de periode tussen februari en april 2020 besloot om te bekeren tot het 

christendom. U verklaarde in dit verband dat u voor het christendom koos omdat de religie u rust gaf en 

omwille van de gelijkheid van man en vrouw binnen het christendom (NPO ZT p. 16). Gezien het belang 

dat u hecht aan de gelijkheid tussen man en vrouw, is het enigszins bevreemdend dat u niet met zekerheid 

wist te vertellen of vrouwen ook priester mogen worden in het christendom (NPO ZT p. 17). Het is ook 

opmerkelijk dat u hier nooit bij uw priester naar heeft gevraagd (NPO ZT p. 17). Gevraagd naar de 

persoonlijke redenen waarom u zich op dat moment tot het christendom aangetrokken voelde, stelde u 

dat christenen vrolijk zijn in hun mis of kerk, dat ze zingen en lachen, dat de godsdienst geen agressie 

gebruikt tegen anderen en dat christenen zachtaardige mensen zijn. U voelde bovendien dat u met God 

kon praten in uw eigen taal zonder enige tussenpersoon en hindernis (NPO p. 17). Deze argumenten zijn 

weinig concreet en hebben onvoldoende overtuigingskracht om de hierboven vermelde conclusie te laten 

wankelen.” 

Verzoekende partijen slagen er niet in om deze motieven te ontkrachten. Uit de verklaringen die zij nota 

bene zelf citeren in het verzoekschrift blijkt, dit in tegenstelling met wat zij trachten te laten uitschijnen, 

genoegzaam dat verzoekster, hoewel zij zelf aanhaalde dat zij voor het christendom koos omwille van de 

gelijke rechten en positie van mannen en vrouwen, niet bleek te weten of vrouwen in het christendom 

priester kunnen worden en hiernaar nooit vroeg. Overigens is de bewering vanwege verzoekster, dat 

mannen en vrouwen binnen het christendom gelijke rechten hebben en dat er tussen hen geen verschillen 

zijn op zich uitermate bevreemdend, en dit gelet op de christelijke leer waarin de vrouw zoals algemeen 

geweten is doorgaans een ondergeschikte rol krijgt toegedicht, en dit onder meer in het 

scheppingsverhaal, op het vlak van de toegang tot het priesterschap, in het kader van abortus en 

anticonceptie en in het huwelijk. Dat verzoekster haar persoonlijke en innerlijke redenen voor het zich 

aangetrokken voelen tot het christendom niet op concrete en overtuigende wijze kon uiteenzetten, wordt 

door verzoekende partijen verder niet op dienstige wijze weerlegd of betwist.  

 

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld: 

“Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

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

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

opportunistische motieven berust. Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke boodschappen op 

post, kan worden opgemerkt dat het eerste dergelijke bericht pas dateert van september 2020 (NPO PrD 

p. 11) en dat er, gelet op het opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw bekering tot het 

christendom, verwacht kan worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets 

wijst erop dat deze facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit 

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

dossier, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers. 

Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of 

op internet hebben gezet. Het zijn personen met een verhoogd risicoprofiel – u heeft dit echter, zoals 

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

de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

(…) 

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

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

staven enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Ook de identiteit van uw broer 
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Pooyan D. (…) en uw moeder Zahra T. (…) staan hier niet ter discussie. De foto’s die u neerlegde om uw 

aanwezigheid in het Christian Center in Brussel te staven, impliceren niet dat er dient te worden uitgegaan 

van een geloofwaardige bekering. Elke bekering dient aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende 

verklaringen omtrent het proces van de bekering, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins 

deed. Hetzelfde geldt voor de screenshots van uw telefoon die u neerlegde om aan te tonen dat u online 

vieringen hebt gevolgd. Ook de drie steunbrieven van het Christian Center die u voorlegde, kunnen de 

geloofwaardigheid van uw bekering niet herstellen. Deze documenten hebben louter een ondersteunende 

functie en dienen gepaard te gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in uw zaak allesbehalve het 

geval is. Tot slot diende u ook een e-mail in van de Iraanse psychiater van uw moeder Zahra T. (…). Dit 

document is louter van belang voor het verzoek om internationale bescherming en wordt om die reden in 

voorgenoemde beslissing besproken. 

(…) 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Gezien u uw bekering geenszins aannemelijk heeft gemaakt, 

kan niet uitgesloten worden dat uw kerkbezoek in België louter op opportunistische motieven berust. Wat 

betreft uw Facebookprofiel, dat u slechts in mei 2020 aanmaakte en voornamelijk gebruikt om de pagina 

van het Christian Center te volgen (NPO PnD p. 8), kan er, gelet op het opportunistische en aldus 

onoprechte karakter van uw bekering tot het christendom, verwacht kan worden dat u deze pagina wist 

alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop dat uw facebookpagina reeds in het vizier van de Iraanse 

autoriteiten zou gekomen zijn. Uit informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt en die werd 

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

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

hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen met een verhoogd risicoprofiel – 

u heeft dit echter, zoals hierboven werd beschreven, niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een 

groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

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

kunnen maken. De kopie van uw paspoort staaft enkel uw identiteit, die in deze beslissing niet ter discussie 

staat. De foto’s die u neerlegde om uw aanwezigheid in het Christian Center in Brussel te staven, 

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

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

u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Hetzelfde geldt voor de screenshots van uw 

broers telefoon die u neerlegde om aan te tonen dat u online vieringen hebt gevolgd. 

(…) 

Uw verklaring dat u in België sinds februari 2020 het Christian Center in Brussel bezoekt en daar ook 

wekelijks de misviering op zondag, psalmen op vrijdag en Bijbelstudie op woensdag volgt, doet geen 

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

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

opportunistische motieven berust.” 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument 

aan. De Raad treedt verweerder bij en is van oordeel dat, gezien verzoekende partijen blijkens het 

voorgaande kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegden omtrent hun beweerde bekering en de 

hieruit voortgesproten problemen, hun religieuze activiteiten in België klaarblijkelijk niet zijn ingegeven 

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

karakter van het relaas van verzoekende partijen inzake hun bekering en problemen en in acht genomen 

de hoger gedane vaststellingen inzake hun engagement en activiteiten in België, oordeelt de Raad dat de 

religieuze activiteiten in Europa van verzoekende partijen een kennelijk en louter opportunistisch karakter 

hebben en er enkel toe strekken om op deze basis een vorm van internationale bescherming en/of een 

verblijfsmachtiging te kunnen verwerven. 

Uit de loutere opsomming in het aangetekend schrijven van 27 september 2021 van verzoekende partijen, 

meer in het bijzonder de stukken 17 tot en met de stukken 26a-d die allen betrekking hebben op gevolgde 

bijbelstudie en doopcertificaten en foto’s van deze dopen betreffen, allen daterend anno 2021 en waarbij 

verzoekende partijen niet de minste duiding geven wat zij met deze attesten wensen aan te tonen, kan 

door de Raad worden vermoed dat zij middels deze attesten hun engagement binnen hun nieuwe 

geloofsgemeenschap wensen te belichten. De Raad is evenwel van oordeel dat het louter volgen van 

bijbelstudie en het louter formalistisch bij doop toetreden tot een geloofsgemeenschap niet aantonen dat 

het aankleven van een nieuw geloof niet is ingegeven vanuit opportunistische overwegingen. Deze 

attesten doen op zich niet de minste afbreuk aan het absoluut ongeloofwaardig bevinden van hun bekering 

en problemen in Iran waardoor terecht wordt besloten tot een opportunistisch karakter van het 

voortgezette beweerde bekeringsproces. 
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De informatie waarnaar verzoekende partijen verwijzen en waaruit zij citeren, ligt verder geheel in dezelfde 

lijn als en doet bijgevolg geenszins afbreuk aan de informatie zoals gehanteerd door verweerder. Uit het 

geheel van de voorliggende landeninformatie blijkt genoegzaam dat de Iraanse autoriteiten geen interesse 

hebben in het vervolgen van (al dan niet bekeerde) personen die vanuit Europa terugkeren naar Iran. Zij 

schenken aan dergelijke personen en aan hetgeen zij hebben gezegd of gedaan in het buitenland en op 

het internet over het algemeen weinig aandacht en personen die terugkeren naar Iran, die aldaar geen 

christelijke activiteiten voeren, die geen risicoprofiel vertonen, die nog niet in de negatieve aandacht staan 

van de Iraanse autoriteiten en die door deze autoriteiten niet als bedreiging worden gezien ondervinden 

doorgaans geen problemen bij een terugkeer naar Iran. Het zijn vooral personen die al een verhoogd 

risicoprofiel hebben, die reeds gekend staan en die al in de negatieve aandacht staan van de Iraanse 

autoriteiten die bij een terugkeer een verhoogd risico lopen om problemen te riskeren. Dient in dit kader 

te worden vastgesteld dat verzoekende partijen, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, 

zulks in hunner hoofde in het geheel niet aantonen of aannemelijk maken. Er kan immers geen geloof 

worden gehecht aan de bewering dat zij zouden zijn bekeerd tot het christendom, zij reiken niet één 

concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden 

hebben van hun activiteiten in België en zij maken, gelet op het aperte opportunistische karakter van deze 

activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat zij daardoor in concreto in de negatieve aandacht van hun 

autoriteiten en/of hun omgeving zouden staan. Verder weerleggen zij de terechte vaststelling niet dat er 

in casu en gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun bekering en het klaarblijkelijk 

opportunistische karakter van hun activiteiten in België en op de sociale media, redelijkerwijze mag 

worden verwacht dat, voorafgaand aan een terugkeer, de betreffende berichten op deze sociale media 

worden verwijderd. 

 

Verzoekende partijen ondernemen daarenboven niet de minste poging teneinde de bestreden 

beslissingen te weerleggen doch laten deze geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt: 

“Ook wat betreft de vrees die u en uw moeder uitten om bij een terugkeer naar Iran door uw voormalige 

schoonfamilie vermoord te worden, legden jullie verschillende verklaringen af die de wenkbrauwen ernstig 

doen fronsen. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat er zowel volgens uw eigen verklaringen als 

volgens de verklaringen van uw moeder een direct causaal verband bestaat tussen jullie vrees voor uw 

tante Mashid en jullie bekering tot het christendom (NPO ZT p. 19 en NPO PrD p. 20). Aangezien geen 

geloof gehecht kan worden aan uw bekering tot het christendom, komt ook de geloofwaardigheid van uw 

vrees omwille van uw bekering door de familie van uw vader gedood te worden, ernstig op de helling te 

staan. Hetzelfde geldt voor de vrees die uw moeder koestert ten opzichte van de familie van haar 

voormalige echtgenoot. Uw moeder gaf overigens zelf aan geen enkele concrete aanwijzing te hebben 

om deze vrees te staven (NPO ZT p. 19). 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat u, uw moeder en uw broer wat betreft uw omgang met Mashid 

en haar echtgenoot weinig coherente verklaringen aflegden. Zo onderbouwde uw moeder de vrees voor 

haar schoonfamilie door te stellen dat haar schoonzus Mashid getrouwd was met een lid van de Ettela’at 

genaamd Ali K. (…). Zij verklaarde dat haar schoonbroer u en uw broer pestte, dat hij probeerde jullie 

geloviger op te voeden, dat hij jullie beperkte in het dragen van hun kledij, dat hij jullie verplichtte om 

dagelijks het gebed te doen en dat hij jullie niet toeliet om te gaan met jullie nichtjes (NPO ZT p. 6). Gezien 

het belang dat zij in haar verklaringen hechtte aan de connecties van de echtgenoot van haar voormalige 

schoonzus bij Ettela’at (Iraanse veiligheidsdiensten), is het opvallend dat noch uw moeder (NPO ZT p. 

10), noch uw broer Pooyan (NPO PnD p. 6), noch uzelf (NPO PrD p. 10) konden vertellen welke functie 

Ali K. (…) precies uitoefent bij Ettela’at. Uw moeder gaf aan sinds de scheiding in 2016 alle contacten met 

uw vader verbroken te hebben en ook geen contact meer te hebben met zijn familie (NPO ZT p. 11). Zij 

verklaarde dat u en uw broer in het laatste jaar voor de scheiding van uw ouders, dus sinds het begin van 

2015, nooit meer bij uw tante Mahshid en haar echtgenoot op bezoek gingen (NPO ZT p. 8). Zowel u als 

uw broer stelden uw tante Mahshid al heel lang niet meer te hebben gezien of gehoord (NPO PrD p. 7, 

NPO PnD p. 8). U verklaarde bovendien dat u de echtgenoot van uw tante Mashid in totaal maar twee of 

drie keer heeft gezien (NPO PrD p. 10). Deze verklaringen zijn niet consistent met wat uw moeder eerder 

had verklaard (cfr supra) en ondermijnen verder de ernst van uw vrees om door uw tante vermoord te 

worden. 

Verder kan in dit verband ook nog een opvallende tegenstrijdigheid in uw verklaringen opgemerkt worden. 

Gevraagd of u profielen van sociale media had, stelde u dat u vroeger wel een Telegram en een WhatsApp 

account had, maar dat u daar voorlopig geen activiteiten meer heeft omdat de man van uw tante Mahshid 

bij Ettela’at werkt en Ettela’at makkelijk toegang heeft tot sociale media (NPO PrD p. 11). Nochtans had 

u net tevoren verklaard dat u religieuze berichten post op Facebook omdat het uw taak is als christen om 

het woord zoveel mogelijk te verspreiden (NPO PrD p.11). Gewezen op deze tegenstrijdigheid, 

veranderde u uw verklaringen. U stelde nu dat uw eerdere verklaring betrekking had op het Telegram 

account dat u onderhield toen u nog in Iran was, en dat u dat account intussen heeft stopgezet (NPO PrD 
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p. 12). Erop gewezen dat uw tante in dat geval nog steeds op Facebook kan zien dat u bekeerd bent, 

stelde u simpelweg dat uw tante Mahshid geen Facebook heeft en het ook niet gebruikt (NPO PrD p. 12). 

Dit is weinig ernstig. Als u werkelijk geen sociale media zou gebruiken om te vermijden dat uw tante 

Mashid en bij uitbreiding de Ettela’at te weten komen dat u bekeerd bent, zou u volgens de bovenstaande 

redenering immers geen berichten over uw bekering op Facebook plaatsen. Uw onderling tegenstrijdige 

verklaringen halen de ernst van uw vrees bij terugkeer naar Iran door de familie van uw vader vermoord 

te worden finaal onderuit.” 

De voormelde motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien 

verzoekende partijen deze geheel ongemoeid laten, onverminderd overeind. Zij doen andermaal en op 

fundamentele wijze verder afbreuk aan zowel de algehele geloofwaardigheid van de verklaringen van 

verzoekende partijen als de geloofwaardigheid van hun vermeende bekering, problemen en vrees. 

 

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen bij een terugkeer naar 

hun land van herkomst het christelijke geloof zullen aanhangen, dat zij zich aldaar als christen zullen 

manifesteren en dat zij er als dusdanig zullen worden gepercipieerd door hun omgeving en/of hun 

autoriteiten; laat staan dat aangenomen zou kunnen worden dat zij ingevolge hiervan vervolging zouden 

riskeren.  

 

Derhalve is de verwijzing door verzoekende partijen naar 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 de persoon van 

verzoekende partijen. Dergelijke algemene informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat zij bij een 

terugkeer naar hun land van herkomst daadwerkelijk zouden dreigen te worden geviseerd of vervolgd. 

Verzoekende partijen dienen zulks in concreto aannemelijk te maken en blijven hier, gelet op het 

voorgaande, manifest in gebreke. 

 

Verzoekende partijen kunnen met hun verwijzing naar een arrest uit het Verenigd Koninkrijk voorts in het 

geheel geen afbreuk doen aan het voorgaande. Aan dit arrest kan in de Belgische rechtsorde en in casu 

namelijk geenszins precedentswaarde worden gehecht. De precedentenwerking wordt immers niet 

aanvaard in het Belgische recht en elk verzoek om internationale bescherming wordt 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 de verwijzing door verzoekende partijen naar een aantal Europese 

arresten te dezen niet dienstig. Verzoekende partijen tonen in acht genomen hetgeen voorafgaat immers 

geheel niet aan dat zij zich in een vergelijkbare situatie zouden bevinden als de betrokken personen.  

 

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat, zoals reeds hoger werd vastgesteld, verzoekende 

partijen kennelijk leugenachtige, tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen hebben afgelegd over 

hun reisdocumenten en (de omstandigheden van hun) vertrek uit hun land van herkomst, alsmede dat 

verzoekende partijen hun land van herkomst hoe dan ook verklaarden op legale wijze, met gebruik van 

hun eigen paspoort en per vliegtuig te hebben verlaten. Gelet op deze vaststelling is de verwijzing 

vanwege verzoekende partijen naar de situatie en mogelijke risico’s voor personen die illegaal het land 

zouden hebben verlaten, nog daargelaten dat uit de informatie die zij in dit kader citeren hoegenaamd niet 

kan worden afgeleid dat een louter illegaal vertrek uit het land bij een terugkeer en in hunner hoofde zou 

(kunnen) volstaan om te besluiten tot een risico op vervolging, te dezen in het geheel niet dienstig.  

 

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen een 

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.8. De bewering als zou er in de bestreden beslissingen niet worden gemotiveerd waarom de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoekende partijen wordt geweigerd, mist verder kennelijk feitelijke grondslag. 

Uit de bestreden beslissingen blijkt duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de 

motieven in de beslissingen heeft besloten tot de weigeringen van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de 
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vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissingen omtrent de subsidiaire 

beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zouden zijn.  

 

Verzoekende partijen beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen 

andere motieven dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen 

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

hunner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land 

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

Vreemdelingenwet.  

 

3.9. Gezien verzoekende partijen zich voor wat de aangevoerde schending van artikel 9 van het EVRM 

betreft op geen andere elementen beroepen dan de hoger besproken, ongeloofwaardig bevonden 

asielmotieven, wordt de schending van dit artikel, nog daargelaten dat de Raad in het kader van het 

onderhavige beroep geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel, door hen ook niet dienstig 

aangevoerd. 

 

3.10. Waar verzoekende partijen bij aangetekend schrijven van 27 september 2021 een geïnventariseerde 

bundel stukken neerleggen stelt de Raad vast dat deze stukken niet voorzien zijn van een aanvullende 

nota. Immers beperken verzoekende partijen zich tot een loutere opsomming van de door hen 

bijgebrachte stukken zonder ook maar enigszins aan te geven wat zij met deze stukken wenst aan te 

tonen, en dit meer in het bijzonder met betrekking tot het stuk 27a-d, aangeduid als “Foto’s inzake 

deelname P. D. (…) en P. D. (…) aan betoging dd 21/05/2021”. De overige stukken werden door de Raad 

om hogervermelde reden in overweging genomen, meer in het bijzonder daar uit de loutere opsomming 

de bedoeling kon worden gededuceerd. Uit de zeer algemene voormelde bewoording bij stuk 27a-d kan 

niet worden afgeleid waar verzoekende partijen op aansturen en het komt de Raad niet toe hiernaar enig 

onderzoek of giswerk te verrichten. Met toepassing van artikel 39/76, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet wordt het stuk 27a-d derhalve ambtshalve uit de debatten geweerd. 

 

3.11. Verzoekende partijen tonen voor het overige niet aan op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel in 

casu en door de bestreden beslissingen zou zijn geschonden. Bijgevolg wordt de schending van dit 

beginsel evenmin op dienstige wijze aangevoerd. 

 

3.12. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissingen te vernietigen en 

de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 55 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen 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 


