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nr. 263 388 van 8 november 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. RICHIR

Place de la Station 9

5000 NAMUR

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 1 juli 2021 heeft

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

28 mei 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

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

18 oktober 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

J. RICHIR en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraanse nationaliteit te hebben en van Koerdische afkomst te zijn. U bent geboren te

Urmia in Iran op (…). U bent als moslim opgegroeid Urmia. De laatste vijf jaar voor uw definitief vertrek

uit Iran in 2015, hebt u in Tabriz gewoond waar u werkte als loodgieter. Uw vader, So. F. (…) woont in

Salmas, uw moeder A. F. (…) is overleden toen u 16 jaar oud was. U hebt twee broers en één zus. Uw

broer Sa. (…) verblijft in Nederland. Uw broer B. (…) in Urmia en uw zus Az. (…) in Tabriz. U bent

ongehuwd en kinderloos.
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In 1389 hebt u de ouderlijke woning moeten verlaten nadat uw moeder was overleden en uw vader een

nieuwe vrouw had, hetgeen u irriteerde waarna uw vader u uit huis zette. U leefde enige tijd een

zwervend bestaan tot u in 2010 in Tabriz toekwam en er S. A. (…), een collega, leerde kennen. De

eerste vier jaar verbleef u samen met S. (…) en andere arbeiders in het ziekenhuis waar jullie de

werkzaamheden verrichtten. Het laatste jaar voor uw vertrek, van medio 2014 tot juni 2015, leefde u met

S. (…) in een woning. Toen kwam u via S. (…) in aanraking met het christendom. Hij overtuigde u te

bekeren naar het protestantisme en u ging vanaf de vierde maand van het jaar 1393 (hetgeen

overeenkomt met juni/juli 2014) af en toe naar een huiskerkviering onder leiding van M. M. (…). Samen

met tien à twaalf anderen bestudeerde u de bijbel en bad u.

In juni 2015, tijdens een huiskerkviering, kreeg M. (…) een telefonische oproep waarin men hem

verwittigde dat de Iraanse autoriteiten naar hem op zoek waren. Daarop vluchtte iedereen weg. U vergat

daarbij uw identiteitsdocumenten. U vluchtte eerst naar uw zus en verbleef er twee dagen. Vervolgens

ging u naar Haftsaran waar u een week onderdook bij Ar. (…) en zijn familie vooraleer u op 12 juni 2015

illegaal het land ontvluchtte.

Samen met twee onbekenden en een smokkelaar bent u ’s nachts de Iraans-Turkse grens tussen

Haftsaran en Gavar overgestoken. Via Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië, Hongarije en Oostenrijk

kwam u in Nederland terecht waar u op 17 oktober 2015 een verzoek om internationale bescherming

indiende hetgeen u op 6 april 2017 werd geweigerd. Deze beslissing werd in beroep door de

Nederlandse Raad van State bevestigd op 24 oktober 2017. Op 24 oktober 2018 diende u in Nederland

een tweede verzoek om internationale bescherming in hetgeen op 19 september 2019 niet-ontvankelijk

werd verklaard. Omdat u vreesde te worden teruggestuurd bent u op 12 februari 2020 naar België

gekomen en hebt u op 17 februari 2020 een verzoek om internationale bescherming ingediend.

Bij terugkeer naar Iran vreest u dat zowel de Iraanse autoriteiten als uw neven u naar het leven zullen

staan omwille van uw bekering naar het christendom.

In België ging u eerst kort naar de Iraanse kerk in Brussel en daarna naar de kerk in Aywaille.

U onderhoudt sinds 2020 tevens een facebookaccount onder uw eigen naam waar u niets bijzonders op

zet en sinds 2017 een Instagram-account onder de naam ‘J(…)’ waarmee u uw nieuwe Christelijke

geloof wil verspreiden. Uw neven, die werkzaam zijn voor de Ettelaat (Iraanse inlichtingendienst),

hebben dit Instagram-account ontdekt.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u twee brieven voor. Het betreft een

brief en

doopcertificaat van de kerk Sion waar u tijdens uw verblijf in Nederland naartoe ging en waar u gedoopt

bent op 27 maart 2016. U legt tevens vier kopieën voor van foto’s waarop u staat afgebeeld tijdens uw

doopplechtigheid. Voorts legt u een brief voor van de Iraanse kerk in Brussel. Tot slot legt u een foto

voor betreffende een betoging voor de mensenrechten voor de Iraanse ambassade in Brussel op 21

januari 2021 die werd georganiseerd door de Koerdische politieke partij PJAK en waaraan u hebt

deelgenomen uit christelijke solidariteit met de mensen die in Iran in moeilijke omstandigheden leven.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreest dient te worden gewezen op uw gebrek aan medewerking. Zo blijkt dat u geen enkele poging

hebt ondernomen om uw originele identiteitsdocumenten terug te krijgen nadat uw verzoeken om

internationale bescherming in Nederland werden afgewezen. Nochtans werd u hier al tijdens het eerste

persoonlijk onderhoud naar gevraagd (notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 23 september 2020,

CGVS I, p. 7). Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud blijkt bovendien dat u in tussentijd geen enkele

poging ondernomen hebt om deze documenten terug te krijgen en over te maken aan de Belgische

bevoegde instanties (notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 5 februari 2021, CGVS II, p. 4). Van

een verzoeker om internationale bescherming kan nochtans redelijkerwijze worden verwacht dat hij/zij

alle demarches onderneemt om zijn/haar identiteit en nationaliteit te kunnen staven en dat hij/zij alle

documenten aanbrengt die deze enigszins kunnen ondersteunen. Bovendien blijkt uit niets dat het voor

u onmogelijk zou kunnen zijn uw identiteitsdocument(en) over te maken aan het Commissariaat-
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generaal. Dat dergelijke documenten volgens u in Nederland niet zouden worden teruggegeven nadat u

er bent uitgeprocedeerd behalve indien u zou terugkeren naar uw land van herkomst (CGVS I, p. 7) is

immers pertinent onwaar, hetgeen u zou weten mocht u zich hebben geïnformeerd. Dat u voorts naar

eigen zeggen niet weet hoe dit te doen, dat u het wel aan enkele mensen in het opvangcentrum zou

hebben gevraagd doch frappant genoeg bent vergeten hierover met uw advocaat te spreken (CGVS II,

p. 4-5), is weinig ernstig en kan geenszins als een afdoende verklaring worden beschouwd worden.

Voor wat betreft het al dan niet voorleggen van identiteitsdocumenten, dient bovendien opgemerkt te

worden dat u voor de Belgische instanties tegenstrijdige verklaringen aflegt voor wat betreft uw

paspoort. Waar u bij de dienst vreemdelingenzaken aangaf dat uw paspoort zich in Iran bevond

(vragenlijst DVZ d.d. 24 juni 2020, vraag 24) stelt u bij het CGVS plots dat u nooit in het bezit geweest

bent van een paspoort (CGVS I, p. 7). Van een persoon die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en leven

en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag redelijkerwijs worden verwacht

dat hij van bij de aanvang van de procedure alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op

correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker die elementen die de directe aanleiding van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest, en dat hij voor de diverse asielinstanties

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt. Bovendien werden uw verklaringen op DVZ

aan u voorgelezen en heeft u deze voor akkoord ondertekend zonder gebruik te maken van de

mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen, zodat u zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard

met de inhoud ervan en werd u bij aanvang van het persoonlijk onderhoud gevraagd of u opmerkingen

wenste te maken betreffende het interview bij DVZ. Geconfronteerd met de tegenstrijdigheid in uw

opeenvolgende verklaringen betreffende uw paspoort, ontkent u slechts dat u eerder bij DVZ zou

hebben vermeld dat uw paspoort zich in Iran bevond (CGVS I, p. 8). Het louter ontkennen van eerdere

verklaringen is niet afdoende. Een paspoort is in dit opzicht daarenboven bij uitstek een document dat

zowel uw identiteit en nationaliteit alsook uw eerdere plaatsen van verblijf toont en is bijgevolg een

uiterst waardevol document in het kader van een verzoek om internationale bescherming. Het gegeven

dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt hieromtrent, laten het vermoeden rijzen dat u moedwillig uw

paspoort achterhoudt omdat hier mogelijks informatie in staat die niet in overeenstemming te brengen is

met uw relaas (bv. eerdere verblijven in het buitenland, de omstandigheden van uw werkelijke vertrek uit

Iran, ...). Nochtans rust op een verzoeker om internationale bescherming de verplichting om van bij

aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over

zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante

elementen aan te brengen bij de bevoegde instanties, zodat deze kunnen beslissen over het verzoek.

Deze instanties mogen van een verzoeker dan ook correcte verklaringen en waar mogelijk documenten

verwachten, in het bijzonder over zijn identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door

hem afgelegde reisroute, alsook over zijn precieze vluchtmotieven.

Uw gebrek aan medewerking en gedesinteresseerd gedrag ondermijnt de algemene geloofwaardigheid

van de door u opgeworpen vrees op vervolging bij terugkeer naar Iran.

Voorts blijkt dat uw opeenvolgende verklaringen voor de Belgische asielinstanties betreffende uw

vertrek uit Iran onderling tegenstrijdig zijn en alsook niet overeenkomen met hetgeen u hieromtrent

verklaarde voor de Nederlandse autoriteiten. Zo gaf u bij DVZ initieel aan dat u te voet de Iraans-Turkse

grens hebt overgestoken, maar stelt u vervolgens bij uw eerste onderhoud op het CGVS plots dat u

samen met twee onbekenden en een smokkelaar met een wagen de grens van Hafstsaran in Iran tot

Gavar in Turkije hebt overgestoken (CGVS I, p. 13). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid herhaalt

u slechts uw eerdere verklaringen bij DVZ, namelijk dat u te voet de grens hebt overgestoken (CGVS I,

p. 13). Het louter verwijzen naar één van de twee tegenstrijdige verklaringen wordt niet als afdoende

beschouwd. Dat u vervolgens de tegenstrijdigheid tracht af te wenden op een foutieve vertaling van de

tolk, meer bepaald dat ‘te voet’ werd vertaald als ‘auto’, is allerminst ernstig. U verklaarde immers

duidelijk dat u vanuit Haftsaran – een Iraans dorp – met de auto naar een Turkse stad (Gavar) gegaan

bent en dat u vervolgens van daaruit (opnieuw) per auto naar Bodrum gegaan bent (CGVS I, p. 13). Uw

incoherente verklaringen betreffende de omstandigheden van uw vertrek ondermijnen dan ook de

geloofwaardigheid inzake uw voorgehouden vertrek uit Iran. Deze geloofwaardigheid wordt bovendien

volledig onderuit gehaald doordat u tijdens uw opeenvolgende onderhouden op de CGVS vermeldt dat u

in juni 2015 (CGVS I, p. 12 & CGVS II, p. 5) samen met twee onbekenden en een smokkelaar de grens

hebt overgestoken (CGVS II, p. 6), terwijl u voor Nederlandse autoriteiten vermeldde dat u in de zesde

maand van 1394 (hetgeen overeenkomt met augustus/ september 2015) samen met uw collega S. (…)

bent vertrokken (Rapport nader gehoor Nederlandse immigratie-en naturalisatiedienst d.d. 24 april 2016

, p. 1 & p.7).

De vaststelling dat u onderling maar ook tussen de Belgische en Nederlandse asielinstanties

incoherente verklaringen aflegt, zet uw algemene geloofwaardigheid evenzeer danig op de helling. U

geeft immers aan dat de redenen waarom u internationale bescherming verzoekt, dezelfde zijn als deze

waarom u in Nederland om internationale bescherming verzocht (notities van het persoonlijk onderhoud
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d.d. 5 februari 2021, CGVS II, p. 10) en u houdt – wanneer u gewezen wordt op de aanwezigheid van

discrepanties in uw verklaringen - voor dat u zowel voor de Nederlandse als op heden voor de Belgische

instanties de waarheid hebt verteld (CGVS II, p. 20). Door bewust de ware toedracht te verzwijgen

maakt u door uw eigen toedoen het onderzoek naar het bestaan van een eventuele gegronde vrees

voor vervolging of van een reëel risico op ernstige schade quasi onmogelijk.

Bovendien bent u er in het geheel niet in geslaagd uw bekering naar het christendom in Iran noch de

problemen die u naar aanleiding hiervan gekend hebt, aannemelijk te maken. Immers kan van een

verzoeker, die beweert zich te hebben bekeerd, worden verwacht dat hij kan uiteenzetten om welke

reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat de persoonlijke betekenis van

de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker 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 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.

Uw verklaringen zijn wat dit betreft ontoereikend.

Zo blijkt uit uw verklaringen dat u met het christendom in aanraking bent gekomen via uw collega S. A.

(…) (CGVS II, p. 15), die u medio 1390 (hetgeen overeenkomt met najaar 2011) leerde kennen nadat u,

na het overlijden van uw moeder in 1389, door uw vader uit het ouderlijke huis werd gezet (CGVS I, p.

11) en naar Tabriz verhuisde (CGVS II, p. 6). U was naar aanleiding van het overlijden van uw moeder

wanhopig, depressief (CGVS II, p. 6) en verslaafd aan opium doch S. (…) hielp u (CGVS II, p. 6), nam u

in huis (CGVS II, p. 7) en vertrouwde u uiteindelijk zodanig dat hij u bekende dat hij een bekeerd

christen was (CGVS II, p. 7) waarbij hij u voorstelde om ook in de bijbel te lezen (CGVS II, p. 7). Hoewel

u hier initieel afkering tegenover stond, stelde u vast dat S. (…) een heel geduldig en vergevingsgezind

persoon was en nadat hij u vertelde dat dit kwam doordat dit zo in het heilige boek beschreven stond,

bent u ook in de Bijbel beginnen lezen (CGVS II, p. 7). Vervolgens nam S. (…) u mee naar zijn huiskerk

(CGVS II, p. 8).

Het is echter opmerkelijk dat u nogal voortvarend de fundamentele omslag maakt van de islam naar het

christendom. Men kan verwachten dat er aan een bekering in de Iraanse context en met uw achtergrond

en initiële reactie, een ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan. Hoewel u aanhaalt dat ‘dit

proces enige tijd duurde’ (CGVS II, p. 8) kan niet worden ingezien dat het gaat over een aanvaardbare

reflectieperiode. Immers blijkt uit uw verklaringen enerzijds dat u S. (…) reeds enige jaren kende

vooraleer hij u pas vertelde dat hij een bekeerd christen was - S. (…) vertelde u namelijk pas over zijn

bekering nadat jullie gingen samenwonen (CGVS II, p. 7) hetgeen volgens uw verklaringen medio 2014

was (CGVS II, p. 5) – en u stond hier in eerste instantie afkerig tegenover (CGVS II, p. 7). Anderzijds

hebt u reeds een eerste keer zijn huiskerk bijgewoond in de vierde maand van 1393 (hetgeen

overeenkomt met juni/juli 2014) (CGVS II, p. 14) en is dit volgens u het moment waarop het proces van

uw bekering begonnen is (CGVS II, p. 14). Er dient vastgesteld dat medio 2014 en juni/juli 2014 quasi

gelijktijdig zijn en bijgevolg kan niet ingezien worden hoe u – zoals u zelf zegt – in een geleidelijk proces

overgaat van iemand die S. (…) beschouwt als afvallige naar iemand die zelf openstaat voor het

christendom.

Bovendien slaagt u er niet in deze omslag enigszins te personaliseren. Zo had u op het moment dat u

beslist naar de huiskerk te gaan weinig informatie over het christendom, zegt u zelf. U stelt dat u af en

toe gelezen had over het christelijke concept van de vergeving van de zonden door de kruisiging van

Christus (CGVS II, p. 14). Gevraagd wat u, met uw islamitische achtergrond, hierin aansprak, komt u

evenwel niet verder dan de erfzonde van Adam en Eva aan te halen en te verwijzen naar de komst van

Christus om deze te vergeven (CGVS II, p. 14) hetgeen nogal oppervlakkig is. Nogmaals gevraagd

waarom u hierin geloofde, verwijst u opnieuw slechts algemeen naar de geboden en verboden binnen

de islam en stelt u dat het voor u een mirakel is dat Christus als God in de hoedanigheid van een mens

naar de aarde is gekomen (CGVS II, p. 14). Dergelijke algemene antwoorden zijn allerminst doorleefd

en kunnen dan ook niet overtuigen waarom u, met uw islamitische achtergrond die S. (…) kort voordien

bovendien nog als een afvallige beschouwde, plots overtuigd zou zijn van het christendom.

U vond het concept van de vergeving overigens terug in het Bijbelse verhaal van de overspelig vrouw en

kende dit niet in uw vorige religie waarbij u aanhaalt dat binnen de islam overspelige vrouwen worden

gestenigd en vermoord en u geeft aan dat u hierdoor in Christus begon te geloven (CGVS II, p. 8). U

hebt naar eigen zeggen uit de bijbel geleerd om mensen te vergeven omdat Christus dit ook deed

(CGVS I, p. 11). Wanneer u naar een persoonlijk voorbeeld van vergeving gevraagd wordt, geeft u aan

dat u op dat moment eindelijk uw vader kon vergeven voor hetgeen hij uw moeder en u heeft

aangedaan (CGVS I, p. 11 en GVS II, p. 12). Het is echter frappant dat u nadat u hem kon vergeven,

nadien geen enkele toenadering hebt gezocht tot uw vader. Tijdens het eerste persoonlijk onderhoud

verklaarde u hierover dat dit u niet gelukt is en u geen contact hebt met hem (CGVS I, p. 12). Dit is
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weinig ernstig. U verklaarde immers nog wel contact te hebben met uw zus en via haar vernam u hoe

het met uw vader ging (CGVS I, p. 4). Indien uw leven daadwerkelijk veranderde omdat u in de

christelijke vergeving geloofde (CGVS I, p. 12), kan verwacht worden u minstens een poging

ondernomen zou hebben ondernomen om dit in praktijk om te zetten en zodoende opnieuw toenadering

te zoeken tot uw vader aangezien de problemen met hem aan de basis liggen van uw uithuiszetting,

drugverslaving en openheid tot een nieuwe religie. Het is bovendien bijzonder opmerkelijk dat tijdens het

tweede persoonlijk onderhoud, plots blijkt dat u na al die jaren wel terug contact hebt gehad met uw

vader en dat hij aan u vroeg hem te vergeven (CGVS II, p. 12-13). Gevraagd waarom u niet eerder met

hem hebt gepraat, blijkt echter dat dit volgens u onmogelijk was omdat uw vader in Irak leefde en ook

uw zus geen contact met hem had of kon maken nadat hij een jaar na het overlijden van uw moeder

hertrouwd was en naar Irak was verhuisd (CGVS II, p. 13). Frappant dat u daarover met geen woord

repte tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud, wanneer werd gesproken over uw vader (CGVS I, p. 4-

5). Er dient dan ook vastgesteld dat uw verklaringen een dermate gebrek aan coherentie vertonen dat er

niet de minste geloofwaardigheid kan aan worden toegekend. Er kan immers van u worden verwacht dat

u eenduidig kan aangeven of u al dan niet de mogelijkheid had om in contact te komen met uw vader, al

dan niet via uw zus. Dat u hier in gebreke blijft en uw verklaringen desbetreffend aanpast naargelang de

voorgang van het onderhoud, doet besluiten dat er niet het minste geloof aan kan worden gehecht.

Bijgevolg dient eveneens besloten te worden dat u er niet in bent geslaagd om uw bekering enigszins te

personaliseren en kan u niet overtuigen een oprechte en diepgelovige bekering naar het christendom te

hebben doorgemaakt in Iran waardoor er evenmin geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden

geloofspraktijk in Iran, meer bepaald de huiskerkvieringen waaraan u deelnam.

In dit verband kan overigens worden opgemerkt dat de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die u en

uw huiskerk namen niet in verhouding staan tot uw vrees. Gevraagd hoe er omgegaan werd met de

risico’s verbonden aan de huiskerk stelt u dat wanneer een mens begint te geloven, deze geen angst

meer kent, dat jullie geen schrik hadden om opgepakt te worden en daarom de risico’s namen (CGVS II,

p. 16). Gevraagd welke veiligheidsmaatregelen er genomen werden, blijkt slechts dat jullie op tijd

dienden te komen, niet te luid mochten zijn en apart dienden te vertrekken (CGVS II, p. 16). Gevraagd

welke afspraken er waren indien er problemen zouden opduiken met autoriteiten, blijkt dat er helemaal

geen concrete afspraken waren (CGVS II, p. 17). Deze berustende houding waarmee u zich aan

vervolging door de Iraanse staat blootstelt - huiskerken in Iran werken immers in het geheim en lopen

het voortdurend risico op bespieding door de autoriteiten - valt niet te verzoenen met uw verlangen tot

lijfsbehoud dat u aanzette Iran te verlaten en in Europa internationale bescherming aan te vragen.

Opnieuw kan eveneens worden verwezen naar verschillende frappante en pertinente tegenstrijdigheden

tussen uw verklaringen afgelegd bij de Belgische en Nederlandse asielinstanties ondanks uw bewering

zowel in Nederland als in België de waarheid te hebben verteld (CGVS II, p. 20). Zo verklaart u bij uw

onderhoud op het CGVS dat uw collega S. A. (…) heet (CGVS II, p. 15), terwijl u in Nederland

verklaarde dat dit S. A’.(…) was (Rapport nader gehoor Nederlandse immigratie- en naturalisatiedienst

d.d. 24 april 2016, p. 10). U verklaarde tijdens uw onderhoud op het CGVS dat de huiskerk geleid werd

door M. M. (…) (CGVS II, p. 17) terwijl u in Nederland verklaarde dat deze werd geleid door een zekere

‘D. (…)’ (Rapport nader gehoor Nederlandse immigratie- en naturalisatiedienst d.d. 24 april 2016, p. 19).

Voorts verklaarde u dat de huiskerk bestond uit tien à twaalf medegelovigen (CGVS II, p. 16) terwijl u in

Nederland verklaarde dat ze bestond uit een vier- à vijftal gelovigen (Rapport nader gehoor Nederlandse

immigratie- en naturalisatiedienst d.d. 24 april 2016, p. 19). Tot slot verklaarde u dat de vieringen altijd

plaatsvonden op dezelfde locatie in Tabriz, op een specifiek adres waarvan u niet wist wie de eigenaar

was en waarbij niet bepaald was op welke tijdstippen de vieringen doorgingen, (CGVS II, p. 16) terwijl u

in Nederland verklaarde dat de vieringen doorgingen bij zowel de huiskerkleider als bij S. (…) (Rapport

nader gehoor Nederlandse immigratie- en naturalisatiedienst d.d. 24 april 2016, p. 19).

Op basis van het geheel van bovenstaande vaststellingen dient geconcludeerd te worden dat er geen

geloofwaardigheid kan toegedicht worden aan uw verklaringen betreffende uw geloofspraktijk in Iran.

Aangezien er geen geloof gehecht kan worden aan uw voorgehouden bekering en geloofspraktijk in

Iran, dient er ook een ernstig voorbehoud te worden geplaatst bij de voorgehouden problemen die u

omwille van uw bekering hebt gekend met het Iraanse regime en die de directe aanleiding vormden voor

u om het land te ontvluchten en internationale bescherming te zoeken.

Dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw problemen met de Iraanse autoriteiten, blijkt tevens uit

de weinig aannemelijke verklaringen die u aflegt betreffende de omstandigheden waarin u in het vizier

van de autoriteiten zou zijn gekomen. Zo zou de huiskerkleider tijdens de viering een telefonisch bericht

gekregen hebben dat de autoriteiten naar hem op zoek waren en zou hij u en de anderen gezegd

hebben te vluchten. U bent vervolgens blootvoets via de koer over een hoge muur weggevlucht waarbij

u uw Iraanse identiteitskaart en de badge van uw werkgever hebt achtergelaten (CGVS II, p. 9). Deze

gang van zaken is echter weinig aannemelijk. U verklaarde immers dat de woning ook een voortuin had

en dat de andere leden gewoon via de hoofdtuin gegaan zijn (CGVS II, p. 18). Het is dan ook weinig
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aannemelijk dat u blootvoets de moeilijke weg via de koer en de hoge muur kiest en vooral dat u op het

moment dat u te horen kreeg te moeten vluchten niet de bedenking maakte om uw

identiteitsdocumenten mee te grissen, te meer daar de autoriteiten op dat moment zelf nog niet

aanwezig waren (CGVS II, p. 18). U weet bovendien niet wie er belde en wat de leider van de huiskerk

exact vernomen heeft aan de telefoon (CGVS II, p. 17). Verwacht mag worden dat de leider jullie na het

telefoongesprek snel zou hebben gebrieft over het mogelijke gevaar en daarbij zelfs enige

veiligheidsvoorwaarden afsprak. Noch hebt u enig idee hoe het de andere leden, en in het bijzonder S.

(…), vergaan is (CGVS II, p. 18). Redelijkerwijze kan worden verwacht dat u enige pogingen hebt

ondernomen om u te informeren aangezien u geen enkel zicht had op de problemen. Hiernaar gevraagd

stelt u slechts dat u niet wist hoe of bij wie u zich kon informeren (CGVS II, p. 18). U ontwijkt ook de

vraag en spreekt over pogingen via Instagram en Facebook (CGVS II, p. 18) hetgeen niet serieus

aangezien u op dat moment in Iran bent en u dus nog geen Facebook of Instagram-account beheerde

(CGVS I, p. 5-6).

Uit uw verklaringen blijkt daarenboven dat u pas besefte dat u in het vizier gekomen was, nadat uw

broer enkele dagen later naar uw zus belde met de mededeling dat enkele agenten met uw Iraanse

identiteitskaart bij hen gekomen waren (CGVS II, p. 9) hetgeen uiteindelijk de aanleiding voor u was om

bij Ar. (…) in Haftsaran onder te duiken alvorens het land te ontvluchten (CGVS II, p. 9). Dit bezoek van

de politie dient bijgevolg als een kantelmoment beschouwd te worden inzake uw directe

vluchtaanleiding. Er dient evenwel vastgesteld dat u hebt nagelaten deze gebeurtenis te vermelden bij

uw initieel gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken. Nochtans wordt van een verzoeker om

internationale bescherming verwacht om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over

de asielaanvraag. De bevoegde instanties mogen van een verzoeker correcte verklaringen en waar

mogelijk documenten verwachten, in het bijzonder over zijn identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder

verblijf en de door hem afgelegde reisroute, alsook over zijn precieze vluchtmotieven. Ter verklaring

voor uw nalaten verklaart u dat u bij DVZ alles diende samen te vatten en kort moest zijn in uw

verklaringen (CGVS II, p. 19). Deze verklaring is niet afdoende. Er werd u namelijk gevraagd een kort

overzicht te geven van alle feiten die geleid hebben tot uw vertrek (vragenlijst CGVS d.d. 24 juni 2020,

punt 3.5) waardoor het uw verantwoordelijkheid is om bij aanvang dergelijke essentiële gebeurtenissen

te vermelden.

Wederom dient eveneens verwezen te worden naar de tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen in het

kader van uw huidige verzoek om internationale bescherming en deze die u eerder hebt afgelegd voor

de Nederlands autoriteiten. Zo verklaarde u in Nederland dat de autoriteiten effectief binnengevallen

waren in de huiskerk en er iedereen uitgezonderd uzelf hadden gearresteerd en dat uw collega S. (…)

later opnieuw werd vrijgelaten. Hiermee geconfronteerd komt u opnieuw niet verder dan het louter

ontkennen van uw eerdere verklaringen (CGVS II, p. 20).

Op basis van bovenstaande vaststellingen dient geconcludeerd dat er geen enkel geloof kan gehecht

worden aan de door u voorgehouden problemen met de Iraanse autoriteiten.

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

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

engagement na aankomst in Europa.

Dat u na uw aankomst in Nederland en later in België een kerk bezoekt - de kerk van Sion in Nederland

en de Iraanse kerk in Brussel en de Baptistenkerk in Aywaille -, en u deze kerkbezoeken linkt aan uw

bekering in Iran, terwijl deze bekering in Iran compleet ongeloofwaardig is, toont aan dat er aan uw

beweegredenen om in België naar de kerk te gaan / actief te zijn in een kerk geen enkel geloof gehecht

kan worden en dat u bijgevolg eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte

overtuiging in België actief bent in een kerk. Uw kerkbezoek in Nederland en België toont evenmin de

oprechtheid van uw bekering aan aangezien, mede doordat - gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw bekering in Iran -, duidelijk is dat deze beleving van uw nieuwe

geloofsovertuiging in België een opportunistisch karakter heeft die er louter toe strekt op deze basis de

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Het feit dat u een doopattest heeft neergelegd, wil niet zeggen

dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Hoe dan ook kan dit attest

hoogstens aantonen dat u formeel werd gedoopt en de desbetreffende kerk bezocht. Hieruit blijkt echter

niet dat uw doopsel en kerkbezoeken ingegeven zijn door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde

religieuze overtuiging en kunnen blijkens het voorgaande eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter

opportunistische overwegingen en met het oogmerk om deze te kunnen aanwenden in voorliggende

procedure. Hetzelfde geldt voor de foto’s van uw doopsel en de aanbevelingsbrieven die u voorlegt. Om

bewijskrachtig te zijn dienen dergelijke documenten te worden ondersteund door geloofwaardige

verklaringen. De bekering dient derhalve ook aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende

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

Voor wat betreft uw bewering via Instagram actief te zijn door berichten over het christendom te posten

op uw profiel ‘J(…)’ kan erop gewezen worden dat uw Instagramprofiel niet op uw eigen naam staat.

Hierbij kan tevens opnieuw worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u

daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot het protestantisme. Het opportunistisch karakter van de

religieuze berichten op uw Instagram-account komt overigens ook tot uiting in de data waarop de

berichten gepost hebt. Waar u beweert dat u het account hebt geopend omdat u christen bent geworden

en op deze manier uw geloof wilt verspreiden (CGVS I, p. 6) en waarbij uw advocate wijst op de

screenshots en het belang van uw religieuze vrijheid, blijkt het eerste bericht pas te dateren van 22

december 2017, dus ruim nadat u bekeerd zou zijn en na de eerste weigering van uw verzoek om

internationale bescherming in Nederland. U verklaart hierover dat u het account op dat moment

geopend hebt op aanraden van een bevriende christelijke familie in Nederland om op die manier contact

te houden met broeder en zusters in uw nieuwe geloof (CGVS I, p. 6). Het is bijgevolg bijzonder

opvallend is dat u een reeks berichten post tot 1 maart 2019 waarna u gedurende meer dan één jaar

geen bericht meer post. Het eerstvolgende bericht post u namelijk op 31 augustus 2020, nota bene drie

dagen nadat u uw uitnodiging hebt ontvangen voor uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS. U

heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele

terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw Instagram-account te verwijderen.

Uit uw religieus geladen Instagram-profiel kan ook niet zonder meer een vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. U beweert weliswaar dat uw neven, die werkzaam zijn

bij de Ettelaat en Sepah-e-Pasdaran, op de hoogte zijn van uw Instagramaccount en u eveneens zullen

vermoorden (CGVS II, p. 19). Dit is echter een blote bewering die voorts ondermijnd wordt door het feit

dat uw broer Sa. (…), die in Nederland woont en die eveneens bekeerd is tot het christendom, geen

problemen kent met uw neven en dit omdat hij volgens u geen activiteiten heeft op Instagram en

Facebook (CGVS II, p. 20). Er dient echter opgemerkt dat het Facebookprofiel van uw broer openbaar

en onder zijn eigen naam raadpleegbaar is en dat hierop vast te stellen is dat hij ten eerste zelf een

bijbels tekstfragment (Johannes 3:13-15) post op 12 juli 2017 en hij bevriend is met G. L. (…) – uw

voorganger bij de kerk in Sion – waardoor het voor uw neven, indien daadwerkelijk werkzaam bij de

Iraanse inlichtingendiensten, minstens evenzeer verdacht zou moeten zijn. Dat uw broer in al die jaren –

het bericht dateert van 2017 – geen problemen kent met uw neven, maar dat u deze daarentegen wel

zou hebben, is dan ook niet in te zien. Bovendien blijkt uit de gegevens op het Facebook-account van

uw broer dat hij op 13 september 2020 Salmas bezocht heeft.

Op basis van bovenstaande vaststellingen dient vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk

te maken dat u een overtuigde en diepgelovige bekering tot het christendom hebt ondergaan. Ofschoon

door het Commissariaat-generaal niet wordt ontkend dat u enige kennis betreffende het christendom

bezit – deze kennis kan door studie worden verworven en zegt op zich niets over uw geloofsovertuiging

–, is het opvallend dat u, die naar eigen zeggen reeds sinds 2014 in de bijbel heeft gelezen en sinds

2016 gedoopt is, de betekenis van drie van de belangrijkste christelijke feestdagen door elkaar lijkt te

halen. Zo geeft u aan dat Pinksteren plaatsvindt veertig dagen nadat Jezus tot de hemel is gegaan

(CGVS I, p. 12). Echter, Pinksteren vindt plaats vijftig dagen na Pasen, de dag dat Christus is herrezen

uit de dood. Veertig dagen na Pasen is hij opgevaren naar de hemel (Hemelvaartdag). Evenzo

merkwaardig is het dat u stelt dat de vasten in het christendom een vrij te kiezen periode is en dat ook

inhoudelijk geen verplichtingen aan verbonden zijn (CGVS II, p. 13) terwijl de vastentijd een veertig-

dagen-durende periode voorafgaand aan Pasen is. Hoewel nog kan worden aangenomen dat de

vastentijd een minder expliciete traditie kent binnen het protestantisme, kan van u toch worden verwacht

dat u kan duiden dat deze veertig dagen duurt. Zelfs Jezus ging na zijn doop veertig dagen vasten zoals

blijkt uit het evangelie volgens Mattheüs 4:2. Bovendien kwamen de Nederlandse asielinstanties

eveneens tot de conclusie dat u allerminst een uitgebreide kennis had van het christendom, terwijl u

toch reeds langere tijd bekeerd zou zijn.

Tot slot legt u tijdens het tweede gehoor op het Commissariaat-generaal een foto neer waaruit blijkt dat

u – PJAKvlag ter hand – aanwezig was bij een betoging voor de Iraanse ambassade. U verklaart

hierover dat u aanwezig was tijdens de betoging op 13 januari 2021 uit christelijke solidariteit met de

mensen in Iran (CGVS II, p. 3). Enerzijds is het opmerkelijk dat u de foto neerlegt terwijl u zelf verklaart

dat de foto niet relevant is voor uw verzoek om internationale bescherming, anderzijds verklaart u wel

dat u daar – voor de ambassade – wilde aantonen dat u christen bent (CGVS II, p. 3). U hebt echter

slechts aan één betoging deelgenomen, had geen specifieke taak of functie, hebt geen toespraken

gehouden en hebt niet deelgenomen aan andere activiteiten van de Koerdische partij PJAK die de

betoging organiseerde (CGVS II, p. 4). Bovendien droeg u tijdens de betoging een muts en

mondmasker en is op de foto op generlei manier uw identiteit te achterhalen. Bovendien blijkt uit uw
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foto’s dat u deel uitmaakte van een groter geheel van manifestanten. Louter uit uw deelname aan deze

protestactie kan niet opgemaakt worden dat de Iraanse autoriteiten van uw aanwezigheid op de hoogte

zouden zijn, laat staan dat u omwille van een verondersteld ernstig politiek engagement geviseerd zou

worden door de Iraanse autoriteiten bij een eventuele terugkeer. U toont het tegendeel overigens ook

niet aan. Hoe dan ook kan in dit verband nog worden toegevoegd dat uit de beschikbare informatie blijkt

dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale

bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het

buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd

risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk

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

In dit kader kan nog worden toegevoegd dat het CGVS heeft vastgesteld dat u op uw facebookprofiel

een link hebt geplaatst naar een tweede Instagram-account kurdstan..rojhelat, allerminst op eigen naam

aldus. Het eerste bericht op dit account dateert van 4 november 2020. Tijdens het tweede onderhoud

gaf u aan dat u naast uw vrees voor vervolging omwille van uw bekering, geen andere redenen hebt

waarom u niet kan terugkeren naar Iran (CGVS II, p. 10). Opnieuw dient hierover te worden opgemerkt

dat het voor u niet onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer naar Iran deze bijdragen te

verwijderen.

U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij terugkeer naar Iran in uw hoofde een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in geval van terugkeer naar

uw land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2

van de Vreemdelingenwet.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan het administratief dossier

toegevoegd.

Alle documenten die u hebt voorgelegd in het kader van uw verzoek om internationale bescherming

werden reeds besproken. Tijdens het onderzoek en beoordeling van uw verzoek om internationale

bescherming werd rekening gehouden met de opmerkingen die u bij monde van uw advocate per email

hebt overgemaakt op 9 oktober 2020 en op 24 februari 2021.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 3 EVRM, van artikel

1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3,

48/4, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de

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

bestuurshandelingen, van “de gegrondheid en de wettelijkheid van de beslissingen betreffende de

hoedanigheid van vluchteling en de status van subsidiaire bescherming” en van “de beginselen van

behoorlijk bestuur, van voorzorgs- en zorgvuldigheid”.

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.
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De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het

verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd

aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale

bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle

facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om

internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet

correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en

nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij

een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.4. De Raad stelt vast dat verzoekende partij verklaart niet te kunnen terugkeren naar Iran omwille

van haar bekering naar het christendom. Evenwel wordt in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze

vastgesteld dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij omwille van een diepere overtuiging is

bekeerd tot het christendom. In het bijzonder wordt vastgesteld dat (A) haar algemene

geloofwaardigheid reeds ondermijnd wordt door haar gebrek aan medewerking en haar tegenstrijdige

verklaringen over haar paspoort en haar vertrek uit Iran; (B) geen geloof kan worden gehecht aan haar

bekering naar het christendom in Iran, aangezien (i) de voortvarende wijze waarop verzoekende partij

de fundamentele omslag maakt van de islam naar het christendom niet aannemelijk is; (ii) zij er niet in

slaagt deze omslag enigszins te personaliseren; (iii) de berustende houding waarmee verzoekende partij

zich aan vervolging door de Iraanse staat blootstelt – wanneer zij gevraagd wordt hoe er omgegaan

werd met de risico’s verbonden aan de huiskerk, stelt zij dat wanneer een mens begint te geloven, deze

geen angst meer kent, dat zij geen schrik hadden om opgepakt te worden en daarom de risico’s namen

– niet te verzoenen valt met haar verlangen tot lijfsbehoud dat haar aanzette Iran te verlaten en in

Europa internationale bescherming aan te vragen; (iv) zij tegenstrijdige verklaringen aflegde bij de

Belgische en Nederlandse asielinstanties over haar bekering en geloofspraktijk in Iran; (C) evenmin enig

geloof gehecht kan worden aan de problemen die zij gekend zou hebben omwille van haar bekering in

Iran, nu zij haar bekering immers niet aannemelijk maakt en zij bovendien (i) weinig aannemelijke

verklaringen aflegt over de omstandigheden waarin zij in het vizier van de autoriteiten zou zijn gekomen;

(ii) van het feit dat de politie bij haar broer was langsgekomen met haar Iraanse identiteitskaart, de

aanleiding voor haar om bij Ar. in Haftsaran onder te duiken alvorens het land te ontvluchten, geen

enkele melding maakte bij de Dienst Vreemdelingenzaken; en (iii) voor de Nederlandse asielinstanties

andere verklaringen aflegde en er verklaarde dat de autoriteiten effectief binnengevallen waren in de

huiskerk en er iedereen uitgezonderd haarzelf hadden gearresteerd en dat haar collega S. later opnieuw

werd vrijgelaten; en (D) de beleving van haar nieuwe beweerde geloofsovertuiging in België duidelijk

een opportunistisch karakter heeft.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen overtuigende argumenten bijbrengt die deze

vaststellingen, die steun vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt

in de bestreden beslissing, in een ander daglicht te plaatsen.
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2.2.5.1. In haar verzoekschrift oppert verzoekende partij inzake het vastgestelde gebrek aan

medewerking dat verwerende partij haar verwijt dat zij haar identiteit verborgen heeft gehouden, terwijl

verwerende partij zelf haar identiteit had kunnen verifiëren nu uit de beslissing blijkt dat verwerende

partij toegang had tot haar Nederlandse dossier. Verzoekende partij wijst erop dat zij haar

identiteitsdocumenten niet kon terugkrijgen omdat dit enkel mogelijk was indien zij zou instemmen met

een vrijwillige terugkeer naar Iran. Ook benadrukt zij dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken nooit

verklaarde dat zij in Iran over een paspoort beschikte en dat sprake is van een misverstand van de tolk.

Verzoekende partij merkt op dat zij van dit deel van haar verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken

geen afschrift heeft ontvangen, waardoor zij deze niet kon nalezen. Verder geeft zij nog aan dat zij

inzake haar reisroute “misschien niet de duidelijkste is”, doch meent zij dat dit geen afbreuk doet aan

haar bekering.

2.2.5.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoekende partij met haar bemerking dat verwerende partij

toegang had tot haar Nederlandse dossier en dan ook de identiteit van verzoekende partij zelf kon

verifiëren geen enkele afbreuk doet aan de vaststelling dat er in hoofde van verzoekende partij sprake is

van een gebrek aan medewerking nu zij geen enkele poging heeft ondernomen om haar originele

identiteitsdocumenten terug te krijgen nadat haar verzoeken om internationale bescherming werden

afgewezen. Verzoekende partij herhaalt slechts dat zij haar identiteitsdocumenten enkel kon

terugkrijgen indien zij zou instemmen met een vrijwillige terugkeer naar Iran, doch gaat zij hiermee

voorbij aan de motivering in de bestreden beslissing dat dit pertinent onwaar is.

Verder dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij evenmin de vastgestelde tegenstrijdigheid in

haar verklaringen over haar paspoort – bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde zij dat haar

paspoort zich in Iran bevond terwijl zij op het Commissariaat-generaal stelde dat zij nooit in het bezit van

een paspoort is geweest – ontkracht. Verzoekende partij meent dat er sprake is van een misverstand

van de tolk en wijst er daarnaast op dat zij van dit deel van haar verklaringen geen afschrift heeft

kunnen ontvangen waardoor zij deze niet kon nalezen. De Raad bemerkt evenwel vooreerst dat

verzoekende partij op geen enkele manier in concreto aantoont dat haar verklaringen verkeerd werden

vertaald door de tolk. Blijkens het document “Verklaring DVZ” verklaarde verzoekende partij uitdrukkelijk

haar paspoort te hebben achtergelaten en dat het zich nog in Iran bevindt (verklaring DVZ, vraag 24).

Zoals ook reeds wordt bemerkt in de bestreden beslissing, werden haar verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken achteraf aan haar voorgelezen en ondertekende verzoekende partij deze voor

akkoord zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen (zie

verklaring DVZ, laatste pagina). Verzoekende partij verklaarde zich dan ook uitdrukkelijk akkoord met de

inhoud van de “Verklaring DVZ”. Bovendien gaf zij bij de aanvang van haar eerste persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal aan dat het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken

goed was verlopen, dat zij de tolk er goed had begrepen en dat zij hierover geen opmerkingen heeft

(notities CGVS d.d. 23/09/2020, p. 2-3). Het verweer van verzoekende partij is dan ook niet ernstig.

Voorts duidt de Raad er nog op dat in de bestreden beslissing tevens wordt vastgesteld dat de

verklaringen van verzoekende partij voor de Belgische asielinstanties betreffende haar vertrek uit Iran

onderling tegenstrijdig zijn en bovendien ook niet overeenkomen met hetgeen zij hieromtrent verklaarde

voor de Nederlandse autoriteiten. Verzoekende partij beperkt zich ertoe op te werpen dat zij inzake haar

reisroute “misschien niet de duidelijkste is” en dat deze vaststelling geen afbreuk doet aan haar

bekering, waarmee zij evenwel op geen enkele manier haar tegenstrijdige verklaringen over haar vertrek

uit Iran weerlegt of verklaart.

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, rust op een verzoeker om internationale bescherming de

verplichting om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan hem is om

de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de bevoegde instanties, zodat deze kunnen

beslissing over het verzoek. Deze instanties mogen van een verzoeker dan ook correcte verklaringen en

waar mogelijk documenten verwachten, in het bijzonder over zijn identiteit, land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute, alsook over zijn precieze vluchtroute. De vaststelling

dat verzoekende partij desbetreffend in gebreke blijft, ondergraaft dan ook op ernstige wijze haar

algemene geloofwaardigheid.

2.2.6.1. Waar in de bestreden beslissing geen geloof wordt gehecht aan haar bekering in Iran en de

problemen die zij omwille hiervan kende in Iran, bemerkt verzoekende partij vooreerst dat zij “in dat

stadium nog geen toegang tot de notities van de gesprekken in Nederland (had), zodat hij moeilijk kon

terugkomen op de door het CGVS aangevoerde tegenstrijdigheden”. Waar opgemerkt wordt dat haar
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berustende houding inzake vervolging door de Iraanse staat in het kader van de huiskerk niet te

verzoenen valt met haar verlangen tot lijfsbehoud dat haar aanzette Iran te verlaten en in Europa

internationale bescherming aan te vragen, stelt verzoekende partij dat haar geloof haar minder bevreesd

maakte voor de autoriteiten, doch dat zij niettemin haar geloof in volledige vrijheid wenst te kunnen

uitoefenen. In verband met de omstandigheden waarin zij in het vizier van de autoriteiten is gekomen,

geeft verzoekende partij aan dat alles in een haast gebeurde en dat het dan ook begrijpelijk is dat zij er

niet aan dacht haar identiteitsdocumenten mee te nemen of de kortste weg nam. Dat zij het bezoek van

de politie aan haar broer niet vermeldde bij de Dienst Vreemdelingenzaken kan haar evenmin worden

verweten, nu asielzoekers er worden gevraagd de belangrijkste elementen te vermelden en zij er niet

worden bijgestaan door een advocaat. Verder onderstreept verzoekende partij nog de context van haar

bekering, meer bepaald de moeilijke situatie waarin zij zich bevond en haar verleden, teneinde haar

bekering tot het christendom te verklaren. In verband met de vergeving van haar vader, merkt

verzoekende partij op dat zij eerder geen contact had met haar vader omdat hij zich in Irak bevond. Dat

zij dit niet opmerkte tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud kan haar niet worden verweten nu er niet

naar werd gevraagd. Dat zij tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud aangaf dat haar vader was

teruggekeerd en dat zij met hem contact heeft kunnen opnemen via haar zus, is dan ook niet

ongeloofwaardig. Verzoekende partij merkt in dit verband nog op, verwijzend naar het internetartikel

“Tout savoir sur le pardon” van de website ‘chretienslifestyle.com’ (bijlage 3 van het verzoekschrift), dat

vergiffenis in de eerste plaats een intern en persoonlijk proces is, dat niet noodzakelijk aan de andere

betrokkene hoeft te worden meegedeeld.

2.2.6.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij, in een poging de motieven van de bestreden

beslissing te weerleggen, blijft steken in loutere vergoelijkingen, het herhalen van reeds eerder

afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen, en het tegenspreken van de

gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder één element van de bestreden

beslissing afdoende en concreet te weerleggen. Dergelijk verweer is niet dienstig om de vaststellingen

van de bestreden beslissing te weerleggen.

Vooreerst duidt de Raad erop dat verzoekende partij met de loutere verwijzing naar haar verklaringen

over de context van haar bekering op geen enkele wijze in concreto afbreuk doet aan de verschillende

vaststellingen in de bestreden beslissing die de geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden

bekering in Iran ondergraven.

Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar het internetartikel “Tout savoir sur le

pardon” van de website ‘chretienslifestyle.com’ (bijlage 3 van het verzoekschrift) en opmerkt dat

vergiffenis in de eerste plaats een intern en persoonlijk proces is, dat niet noodzakelijk aan de andere

betrokkene hoeft te worden meegedeeld, meent de Raad dat deze algemene informatie geen afbreuk

doet aan de terechte motivering in de bestreden beslissing dat indien het leven van verzoekende partij

daadwerkelijk veranderde omdat zij in de christelijke vergeving geloofde verwacht kan worden dat zij

minstens een poging ondernomen zou hebben om dit in praktijk om te zetten en zodoende opnieuw

toenadering te zoeken tot haar vader aangezien de problemen met hem aan de basis liggen van haar

uithuiszetting, drugverslaving en openheid tot een nieuwe religie. Dat zij ten tijde van haar eerste

persoonlijk onderhoud nog geen toenadering had gezocht tot haar vader, terwijl zij nochtans aangaf dat

zij nog wel contact had met haar zus en via haar vernam hoe het met haar vader ging (notities CGVS

d.d. 23/09/2020, p. 4), is dan ook bevreemdend en doet afbreuk aan de door haar beweerde motieven

voor haar bekering tot het christendom.

Verder duidt de Raad erop dat verzoekende partij met de loutere herhaling dat zij eerder geen contact

had met haar vader omdat hij zich in Irak bevond op geen enkele wijze de in de bestreden beslissing

vastgestelde incoherentie in haar verklaringen over het feit of zij al dan niet de mogelijkheid had om in

contact te komen met haar vader, al dan niet via haar zus, weerlegt. Waar verzoekende partij betoogt

dat haar niet kan worden verweten dat zij tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud geen melding

maakte van het feit dat haar vader zich in Irak bevond nu men er niet naar vroeg, wijst de Raad erop dat

verzoekende partij tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk bevraagd werd over haar

contacten met haar vader. Indien zij inderdaad geen contact kon hebben met haar vader omdat hij zich

in Irak bevond, zoals zij voorhoudt tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud, mag redelijkerwijze van

haar worden verwacht dat zij hiervan spontaan melding zou maken tijdens haar eerste persoonlijk

onderhoud.

Voorts acht de Raad het wel degelijk inconsistent dat verzoekende partij enerzijds een berustende

houding leek te hebben voor wat betreft de risico’s die gepaard gingen met het deelnemen aan een
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huiskerk – zij stelde hierover dat wanneer een mens begint te geloven, deze geen angst meer kent, dat

zij geen schrik hadden om opgepakt te worden en daarom de risico’s namen (notities CGVS d.d.

05/02/2021, p. 16) – doch anderzijds duidelijk aangeeft dat zij uit vrees voor de Iraanse autoriteiten Iran

heeft verlaten (notities CGVS d.d. 05/02/2021, p. 9-10). Post factum in haar verzoekschrift stellen dat

haar geloof haar minder bevreesd maakte voor de Iraanse autoriteiten en dat zij Iran heeft verlaten

omdat zij haar geloof in volledige vrijheid wenste uit te oefenen, is, gelet op deze eerdere verklaringen

tijdens haar persoonlijk onderhoud waarin zij duidelijk aangeeft dat zij Iran is ontvlucht uit vrees voor de

Iraanse autoriteiten, dan ook niet ernstig.

Waar verzoekende partij in verband met de omstandigheden waarin zij in het vizier van de autoriteiten is

gekomen, aangeeft dat alles in een haast gebeurde en dat het dan ook begrijpelijk is dat zij er niet aan

dacht haar identiteitsdocumenten mee te nemen of de kortste weg nam, onderstreept de Raad evenwel

dat de autoriteiten op dat moment zelf nog niet aanwezig waren en dat daarnaast ook de andere leden

gewoon via de hoofdtuin zijn gegaan. In de door verzoekende partij omschreven omstandigheden is het

dan ook wel degelijk onaannemelijk dat zij blootvoets de moeilijke weg via de koer en de hoge muur zou

kiezen en bovendien niet de bedenking gemaakt zou hebben om haar identiteitsdocumenten mee te

grissen.

Verder kan verzoekende partij met de uitleg dat bij de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gevraagd de

belangrijkste elementen te vertellen niet verklaren waarom zij er het bezoek van de politie aan haar

broer niet vermeldde. Immers betreft dit, in tegenstelling tot wat zij lijkt voor te houden, een essentieel

element van haar asielrelaas, daar zij door dit bezoek besefte dat zij in het vizier van de politie was

gekomen en vervolgens onderdook om uiteindelijk Iran te ontvluchten. Aangezien aan verzoekende

partij uitdrukkelijk werd gevraagd een kort overzicht te geven van alle feiten die geleid hebben tot haar

vertrek (vragenlijst CGVS, punt 3.5), kan redelijkerwijs van haar worden verwacht dat zij hiervan melding

zou hebben gemaakt. Dat zij dit heeft nagelaten, ondergraaft dan ook wel degelijk verder de

geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Waar verzoekende partij nog aanvoert dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet werd bijgestaan

door een advocaat, wijst de Raad erop dat geen enkele wet of rechtsregel voorziet in de aanwezigheid

van een advocaat wanneer een verzoeker om internationale bescherming bij de Dienst

Vreemdelingenzaken zijn verklaring aflegt. Verder duidt de Raad erop dat bij aanvang van het gehoor

op de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoekende partij werd duidelijk gemaakt dat zij de waarheid

diende te vertellen en dat valse of onjuiste verklaringen tot gevolg kunnen hebben dat de asielaanvraag

wordt verworpen (vragenlijst CGVS, p. 1). Verzoekende partij was derhalve perfect op de hoogte van de

noodzaak een correct feitenrelaas naar voren te brengen. Bovendien toont verzoekende partij niet aan

hoe de door haar op de Dienst Vreemdelingenzaken weergegeven versie van haar asielrelaas anders

zou kunnen zijn geweest door de aanwezigheid van een raadsman.

2.2.7. De Raad wijst er verder op dat de vaststelling dat aan de bekering van verzoekende partij in Iran

en haar problemen hierdoor in Iran geen enkel geloof kan worden gehecht, een negatieve indicatie

vormt voor de geloofwaardigheid van het beweerde religieuze engagement van verzoekende partij na

aankomst in Europa. Het gegeven dat zij haar geloofsbelijdenis in België linkt aan haar bekering in Iran,

terwijl deze bekering in Iran niet geloofwaardig is, toont aan dat er aan haar beweegredenen om in

België religieus actief te zijn geen enkel geloof kan worden gehecht en dat zij bijgevolg eerder omwille

van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging in België religieus actief is en dat

deze beleving van haar nieuwe geloofsovertuiging in België er louter toe strekt op deze basis de

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.

In dit verband wordt in de bestreden beslissing terecht het volgende overwogen: “Dat u na uw aankomst

in Nederland en later in België een kerk bezoekt - de kerk van Sion in Nederland en de Iraanse kerk in

Brussel en de Baptistenkerk in Aywaille -, en u deze kerkbezoeken linkt aan uw bekering in Iran, terwijl

deze bekering in Iran compleet ongeloofwaardig is, toont aan dat er aan uw beweegredenen om in

België naar de kerk te gaan / actief te zijn in een kerk geen enkel geloof gehecht kan worden en dat u

bijgevolg eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging in België

actief bent in een kerk. Uw kerkbezoek in Nederland en België toont evenmin de oprechtheid van uw

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

in Iran -, duidelijk is dat deze beleving van uw nieuwe geloofsovertuiging in België een opportunistisch

karakter heeft die er louter toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Het feit

dat u een doopattest heeft neergelegd, wil niet zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een

geloofwaardige bekering. Hoe dan ook kan dit attest hoogstens aantonen dat u formeel werd gedoopt
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en de desbetreffende kerk bezocht. Hieruit blijkt echter niet dat uw doopsel en kerkbezoeken ingegeven

zijn door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging en kunnen blijkens het

voorgaande eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen en met het

oogmerk om deze te kunnen aanwenden in voorliggende procedure. Hetzelfde geldt voor de foto’s van

uw doopsel en de aanbevelingsbrieven die u voorlegt. Om bewijskrachtig te zijn dienen dergelijke

documenten te worden ondersteund door geloofwaardige verklaringen. De bekering dient derhalve ook

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

u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. 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.”

Door louter opnieuw te verwijzen naar haar geloofsactiviteiten in Nederland en België, doet verzoekende

partij op geen enkele manier afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De Raad onderstreept nog dat

nergens uit blijkt dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van deze religieuze activiteiten. Tevens

dient in dit verband te worden gewezen op de informatie die door verwerende partij aan het

administratief dossier werd toegevoegd en waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan

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

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

(administratief dossier, stuk 6, map landeninformatie, deel 1, “COI Focus” betreffende “Iran.

Behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten” d.d. 30 maart 2020). Echter, personen

die al een verhoogd risico hadden, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de

Iraanse autoriteiten te komen, hetgeen verzoekende partij evenwel niet aannemelijk maakt nu aan haar

bekering in Iran en de hieraan gelinkte problemen geen enkel geloof kan worden gehecht.

2.2.8. Verder is de Raad van oordeel dat in verband met het Instagramaccount van verzoekende partij,

waarop zij berichten over het christendom post, volgende pertinente vaststellingen in de bestreden

beslissing worden gedaan: “Voor wat betreft uw bewering via Instagram actief te zijn door berichten over

het christendom te posten op uw profiel ‘J(…)’ kan erop gewezen worden dat uw Instagramprofiel niet

op uw eigen naam staat. Hierbij kan tevens opnieuw worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk

heeft gemaakt dat u daadwerkelijk en oprecht bekeerd bent tot het protestantisme. Het opportunistisch

karakter van de religieuze berichten op uw Instagram-account komt overigens ook tot uiting in de data

waarop de berichten gepost hebt. Waar u beweert dat u het account hebt geopend omdat u christen

bent geworden en op deze manier uw geloof wilt verspreiden (CGVS I, p. 6) en waarbij uw advocate

wijst op de screenshots en het belang van uw religieuze vrijheid, blijkt het eerste bericht pas te dateren

van 22 december 2017, dus ruim nadat u bekeerd zou zijn en na de eerste weigering van uw verzoek

om internationale bescherming in Nederland. U verklaart hierover dat u het account op dat moment

geopend hebt op aanraden van een bevriende christelijke familie in Nederland om op die manier contact

te houden met broeder en zusters in uw nieuwe geloof (CGVS I, p. 6). Het is bijgevolg bijzonder

opvallend is dat u een reeks berichten post tot 1 maart 2019 waarna u gedurende meer dan één jaar

geen bericht meer post. Het eerstvolgende bericht post u namelijk op 31 augustus 2020, nota bene drie

dagen nadat u uw uitnodiging hebt ontvangen voor uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS. U

heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele

terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw Instagram-account te verwijderen.”. Inzake de

verklaring van verzoekende partij dat haar neven, die werkzaam zijn bij de Ettelaat en Sepah-e-

Pasdaran, op de hoogte zijn van haar Instagramaccount en haar zullen vermoorden, wordt voorts door

verwerende partij terecht het volgende opgemerkt: “Uit uw religieus geladen Instagram-profiel kan ook

niet zonder meer een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. U

beweert weliswaar dat uw neven, die werkzaam zijn bij de Ettelaat en Sepah-e-Pasdaran, op de hoogte

zijn van uw Instagramaccount en u eveneens zullen vermoorden (CGVS II, p. 19). Dit is echter een blote

bewering die voorts ondermijnd wordt door het feit dat uw broer Sa. (…), die in Nederland woont en die

eveneens bekeerd is tot het christendom, geen problemen kent met uw neven en dit omdat hij volgens u

geen activiteiten heeft op Instagram en Facebook (CGVS II, p. 20). Er dient echter opgemerkt dat het

Facebookprofiel van uw broer openbaar en onder zijn eigen naam raadpleegbaar is en dat hierop vast

te stellen is dat hij ten eerste zelf een bijbels tekstfragment (Johannes 3:13-15) post op 12 juli 2017 en

hij bevriend is met G. L. (…) – uw voorganger bij de kerk in Sion – waardoor het voor uw neven, indien

daadwerkelijk werkzaam bij de Iraanse inlichtingendiensten, minstens evenzeer verdacht zou moeten

zijn. Dat uw broer in al die jaren – het bericht dateert van 2017 – geen problemen kent met uw neven,

maar dat u deze daarentegen wel zou hebben, is dan ook niet in te zien.”

De Raad stelt vast dat verzoekende partij er niet in slaagt voormelde vaststellingen te weerleggen of te

verklaren.
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Vooreerst doet verzoekende partij met haar betoog dat indien zij in het kader van haar verzoek om

internationale bescherming een account had aangemaakt “deze van meet af aan (zou) zijn aangemaakt

en zijn bijgewerkt op 17 februari 2020 en 24 juni 2020 (de datum waarop hij zijn verzoek om

bescherming in België heeft ingediend en de datum van zijn onderhoud met de Dienst

Vreemdelingezaken voor zijn “CGVS”-gesprek)” geen enkele afbreuk aan de pertinente vaststellingen in

de bestreden beslissing dat (i) hoewel verzoekende partij beweert dat zij haar Instagramaccount heeft

geopend omdat zij christen is geworden en op deze manier haar geloof wilt verspreiden, het eerste

bericht pas dateert van 22 december 2017, dus ruim nadat zij bekeerd zou zijn en na de eerste

weigering van haar verzoek om internationale bescherming in Nederland; en (ii) verzoekende partij een

reeks berichten post tot 1 maart 2019 waarna zij gedurende meer dan één jaar geen bericht meer post

en zij vervolgens het eerstvolgende bericht post op 31 augustus 2020, nota bene drie dagen nadat zij

haar uitnodiging had ontvangen voor haar eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal.

Uit deze vaststellingen kan wel degelijk het opportunistisch karakter van deze berichten op Instagram

worden afgeleid.

Verder onderstreept verzoekende partij dat haar Facebookaccount gemakkelijk identificeerbaar is

doordat zij haar volledige naam gebruikt en iedereen de link naar haar Instagram-pagina gewijd aan

haar godsdienst kan zien. De Raad wijst er evenwel ook in dit verband op dat verzoekende partij niet

aannemelijk heeft gemaakt dat het voor haar onoverkomelijk zou zijn om bij een eventuele terugkeer

naar Iran deze verwijzing op haar Facebookpagina naar haar Instagram-account met religieus getinte

bijdragen te verwijderen, nu van een oprechte bekering tot het christendom geen sprake is.

Waar in de bestreden beslissing in dit verband nog opgemerkt wordt dat uit de gegevens op het

Facebookaccount van haar broer blijkt dat hij op 13 september 2020 Salmas bezocht heeft, en

verzoekende partij in haar verzoekschrift opwerpt dat het onwaarschijnlijk is dat haar broer naar Salmas

is teruggekeerd, dient door de Raad te worden vastgesteld dat uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier niet eenduidig blijkt dat de broer van verzoekende partij, Sa., op 13 september

2020 Salmas bezocht heeft. Weliswaar wordt op het Facebookprofiel van Sa. S. in de rubriek “Check-

Ins” aangegeven dat betrokkene op 13 september 2020 Salmas bezocht, doch werd tevens in de rubriek

“Life Events” op 13 september 2020 aangegeven dat betrokkene opgegroeid is in Salmas. De Raad sluit

dan ook niet uit dat de betrokkene slechts op 13 september 2020 op zijn Facebookprofiel wilde

aangeven dat hij opgroeide in Salmas, doch niet dat hij er op dat moment aanwezig was. Wat er ook

van zij, de Raad onderstreept dat hoe dan ook onverminderd overeind blijft dat haar broer Sa., die op 12

juli 2017 een religieus bericht postte op Facebook en bevriend blijkt te zijn met G. L., voorganger bij de

kerk in Sion, in al die jaren nooit problemen kende met haar neven. Aan deze vaststelling, die de

geloofwaardigheid van de beweerde problemen met haar neven ondergraaft, wordt door verzoekende

partij op geen enkele wijze afbreuk gedaan.

2.2.9. De Raad wijst er ten slotte nog op dat door verwerende partij, noch door de Raad, ontkend wordt

dat verzoekende partij enige kennis betreffende het christendom bezit. De Raad onderstreept evenwel

dat dit op zich niet aantoont dat er sprake is van een oprechte bekering tot dit geloof. Immers kunnen

dergelijke zaken worden ingestudeerd zonder dat men zich er oprecht voor interesseert. Bovendien blijkt

uit de verklaringen van verzoekende partij dat zij reeds sinds 2014 in de Bijbel leest en sinds 2016

gedoopt is, waardoor van haar een uitgebreide kennis van het christendom mag worden verwacht.

Evenwel wordt in de bestreden beslissing gewezen op verschillende lacunes in haar kennis over het

christendom: “Ofschoon door het Commissariaat-generaal niet wordt ontkend dat u enige kennis

betreffende het christendom bezit – deze kennis kan door studie worden verworven en zegt op zich

niets over uw geloofsovertuiging –, is het opvallend dat u, die naar eigen zeggen reeds sinds 2014 in de

bijbel heeft gelezen en sinds 2016 gedoopt is, de betekenis van drie van de belangrijkste christelijke

feestdagen door elkaar lijkt te halen. Zo geeft u aan dat Pinksteren plaatsvindt veertig dagen nadat

Jezus tot de hemel is gegaan (CGVS I, p. 12). Echter, Pinksteren vindt plaats vijftig dagen na Pasen, de

dag dat Christus is herrezen uit de dood. Veertig dagen na Pasen is hij opgevaren naar de hemel

(Hemelvaartdag). Evenzo merkwaardig is het dat u stelt dat de vasten in het christendom een vrij te

kiezen periode is en dat ook inhoudelijk geen verplichtingen aan verbonden zijn (CGVS II, p. 13) terwijl

de vastentijd een veertigdagen-durende periode voorafgaand aan Pasen is. Hoewel nog kan worden

aangenomen dat de vastentijd een minder expliciete traditie kent binnen het protestantisme, kan van u

toch worden verwacht dat u kan duiden dat deze veertig dagen duurt. Zelfs Jezus ging na zijn doop

veertig dagen vasten zoals blijkt uit het evangelie volgens Mattheüs 4:2. Bovendien kwamen de

Nederlandse asielinstanties eveneens tot de conclusie dat u allerminst een uitgebreide kennis had van

het christendom, terwijl u toch reeds langere tijd bekeerd zou zijn.”.
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Met een loutere verwijzing naar de zaken die zij wel wist, namelijk dat zij wel wist wat er gevierd wordt

met Pinksteren, dat zij kon uitleggen wat de gevolgen van het vasten in haar dagelijks leven zijn en dat

zij tijdens haar persoonlijk onderhoud vaak verwees naar verzen uit de Bijbel, doet verzoekende partij

geen enkele afbreuk aan voormelde lacunes in haar kennis die wel degelijk uiterst bevreemdend zijn

indien zij werkelijk zoals zij beweert reeds sinds 2014 in de Bijbel leest en sinds 2016 gedoopt is.

2.2.10. Aangezien uit het voorgaande blijkt dat verzoekende partij niet aangetoond heeft vanuit een

oprecht christelijke overtuiging deel te nemen aan christelijke activiteiten in België, kan door de Raad

ook niet worden aangenomen dat zij zich bij een eventuele terugkeer naar Iran zal manifesteren als

christen of dat zij als dusdanig zal worden gezien door haar omgeving.

2.2.11. Daar waar verzoekende partij nog algemene informatie aanbrengt omtrent de situatie voor

(bekeerde) christenen in Iran (bijlagen 4-8 van het verzoekschrift), wijst de Raad er evenwel op dat de

loutere verwijzing naar de algemene toestand in haar land van herkomst niet volstaat om aan te tonen

dat verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te

worden aangetoond en verzoekende partij blijft desbetreffend in gebreke. De Raad herhaalt dat uit het

voorgaande blijkt dat verzoekende partij haar bekering in Iran en de hieraan gelinkte problemen niet

aannemelijk heeft gemaakt. Evenmin toont zij aan dat er sprake is van een oprechte bekering tot het

christendom waardoor niet kan worden aangenomen dat zij zich bij een eventuele terugkeer naar Iran

zal manifesteren als christen of dat zij als dusdanig zal worden gezien door haar omgeving.

2.2.12. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet,

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd

vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging

of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad wijst er evenwel op dat

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld

artikel beroepen.

2.2.13. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partij geen

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.14. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst

van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.15. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 5 en 6), en

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 23

september 2020 en 5 februari 2021 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale
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bescherming omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp

van een tolk Farsi en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om

internationale bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. X; RvS 28 november 2006, nr. X). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.16. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven – met uitzondering van de motivering in

de bestreden beslissing omtrent de terugkeer van haar broer Sa. naar Salmas – die de Raad bevestigt

en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht november 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


