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nr. 263 395 van 8 november 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DE WOLF

Louizalaan 54/3de verd.

1050 BRUSSEL

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 21 april 2021 heeft

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

22 maart 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 april 2021 met refertenummer

X.

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 P. DE WOLF 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

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger van Koerdische origine afkomstig uit Ilam/Iran.

U deed van 18 khordad 1390 tot 16 tir 1391 (Perzische kalender, omgezet naar westerse kalender 8 juni

2011 – 6 juli 2012) uw legerdienst. U volgde eerst twee maanden training in Ahwaz waarna u naar

Zahedan in de provincie Sistan en Baluchistan, grensgebied met Pakistan, werd gestuurd. Daar
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aangekomen ging u in discussie met een bevelhebber omdat deze u taken gaf waarvan u vond dat ze

niet tot uw takenpakket behoorden. U werd hierop geslagen door medesoldaten die uw neus en kaak

braken. Ongeveer drie maanden na het begin van uw dienstplicht was u samen met medesoldaten op

patrouille toen een medesoldaat werd doodgeschoten door smokkelaars; u sprong samen met de

andere inzittenden uit het voertuig en kon zich verschuilen. De smokkelaars konden ontkomen over de

grens met Pakistan. Later tijdens uw dienstplicht stond u op wacht op een bergtop en werd u door uw

bevelhebber afgelost. 20 minuten later hoorde u schoten en bleek uw bevelhebber doodgeschoten te

zijn. Ongeveer 10 maanden na het begin van uw dienstplicht ontsnapte u nipt aan de dood toen een

kogel rakelings langs uw hoofd vloog. Sindsdien voelde u zich volledig verdoofd, was u in een soort

existentiële crisis beland en vroeg u zich af waarom God u in leven had gelaten. U beëindigde uw

dienstplicht op 16 tir 1391 (6 juli 2012) waarna u naar huis terugkeerde. U bleef echter worstelen met de

zaken die u tijdens uw dienstplicht gezien en meegemaakt had. U ging in therapie bij uw broer, die

psycholoog is. Uw broer verwees u door naar een collega van hem, A. (…), waar u vanaf 1391 (20

maart 2012 – 21 maart 2013) wekelijks een sessie volgde. In shahrivar 1392 (augustus/september

2013) begon u aan hogere studies verpleegkunde. Eind 1392 (21 maart 2013 – 20 maart 2014) stopte u

met uw sessies bij uw psycholoog, de sessies hielpen u maar het werd u langzaamaan duidelijk dat u

nood had aan hulp van goddelijke aard. Begin 1393 (21 maart 2014 – 20 maart 2015), stopte u met uw

studies omdat het mentaal te zwaar voor u was. U behield echter wel uw studentenkamer in Ilam waar u

tijdens de weekdagen verbleef. In de weekends keerde u terug naar huis. Op 1 farvardin 1394 (21 maart

2015) vierde uw familie het Perzische nieuwjaar in het buitenverblijf van uw ouders. U ging niet mee met

hen. Uw zus L. (…) en broers M. (…) en F. (…) gaven u de sleutels van hun woning zodat u de planten

kon water geven tijdens hun afwezigheid. Op 3 farvardin 1394 (23 maart 2015) was u in de woning van

uw zus L. (…), waar een schotelantenne aanwezig was. Al zappend kwam u op kanaal 7 terecht waar

een Iraanse priester aan het vertellen was over het christendom. Hij vertelde over het levensverhaal van

christus, hoe hij geboren was, de mirakels die hij had uitgevoerd en hoe hij was gestorven. U vond dit

een heel interessant programma waardoor u elke dag naar dit programma keek tot de terugkeer van uw

familie Omdat u niet meer verder naar het programma kon kijken vroeg u een week later aan een oude

jeugdvriend die in Australië woont of hij u de bijbel kon overmaken. Hij maakte u de bijbel digitaal over.

Door in de bijbel te lezen kwam u tot rust, het gaf u een houvast. Rond tir of mordad 1394 (juni/juli 2015

of juli/augustus 2015) had u de bijbel al grotendeels gelezen en merkte uw omgeving en vrienden dat u

weer gelukkig was, en opnieuw glimlachte. U vertelde hierop tegen drie vrienden dat u het christendom

omarmd had en gaf hen kopieën van het evangelie van Johannes. Een aantal dagen nadien, nog steeds

rond tir of mordad 1394 (juni/juli 2015 of juli/augustus 2015) vertelde u thuis aan uw vader en de rest

van uw aanwezige familie dat u het christendom had ontdekt; u verkondigde dit naar iedereen toe. Uw

vader werd woedend en gooide u het huis uit. U verzamelde uw spullen in uw studentenkamer en

vertrok hierop dadelijk naar Kermanshah. Een week nadat u uit uw ouderlijke woning was vetrokken,

vernam uw van uw zus S. (…) dat de vaders van uw vrienden naar uw ouderlijke woning waren

gekomen, zij wilden u doden omdat u hun kinderen van het juiste pad trachtte af te leiden. De ouders

van uw vrienden dienden tevens een officiële klacht tegen u in. U verbleef in totaal een maand in

Kermanshah. U trachtte in Kermanshah uw wagen te verkopen en vond er een smokkelaar die u naar

Teheran stuurde. Tijdens uw verblijf in Teheran vernam u van uw zus S. (…) dat de politie naar uw

ouderlijke woning en uw studenten-woning was gekomen en dat zij daar tal van documenten in beslag

hadden genomen. U werd toen u in Teheran was ook door een onbekend nummer gebeld, u werd

bedreigd en er werd u gezegd dat men u zou weten te vinden. Op 20 Mehr 1394 (12 oktober 2015)

vertrok u uit Teheran en reisde u naar Orumiyeh waar u na drie dagen de grens met Turkije overstak. U

reisde door naar Oostenrijk waar u op 4 november 2015 een verzoek om internationale bescherming

indiende. Na uw aankomst in Oostenrijk ging u naar een kerk in Wenen waar u op 7 november 2015

gedoopt werd. Een maand na uw aankomst in Oostenrijk verhuisde u naar een ander opvangcentrum.

Een week later begon u in het dorp waar het opvangcentrum gelegen was tot aan uw vertrek uit

Oostenrijk wekelijks naar een evangelische kerk te gaan. Op 12 februari 2019 werd u in Oostenrijk een

laatste keer gehoord in het kader van uw asielprocedure, een maand later kreeg u te horen dat uw

verzoek om internationale bescherming in Oostenrijk geweigerd werd. U reisde hierop vanuit Oostenrijk

naar België waar u op 22 maart 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende. Ongeveer

vier en een halve maand na uw aankomst in België ging u bij een gastgezin wonen, u ging met hen naar

de katholieke kerk ‘sacré coeur’ te Ukkel. Vanaf dan ging u wekelijks naar deze kerk. Vijf maanden na

uw aankomst in België begon u ongeveer twee keer per maand Katholieke lessen te volgen die door

een diaken van de kerk gegeven werden.

Ter staving van uw verzoek legde u volgde documenten neer: Uw Iraans rijbewijs, een kaart van Iran

waarop u uw woonplaats en de plaats waar u uw dienstplicht vervulde op aanduidde, een brief van het

Belgische gastgezin waarin zij vermelden dat u sinds augustus 2019 bij hen verblijft en u zich goed in

hun familie integreert, twee foto’s van het gastgezin waar u bij verblijft, een foto die op uw Facebook- en
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Instagramprofiel staat, een foto van vier pastors van de kerk ‘sacré coeur’ te Ukkel, twee kopieën van

attesten van de kerk ‘sacré coeur’ d.d. 25 september 2020 en 6 januari 2020 waarin staat dat u op 7

november 2015 gedoopt werd in Wenen, u op 4 juli 2020 uw vormsel kreeg in de kerk ‘Notre-Dame’ in

Elsene en u catechese volgt in Elsene, vijf foto’s van uw kerkgang bij ‘sacré coeur’, twee foto’s genomen

tijdens een cursus die u bij de kerk ‘sacré coeur’ volgde, een kopie van een brief van een Oostenrijkse

kerk d.d. 7 juni 2017 waarin staat dat u na uw doop op 7 november 2017 deelnam aan kerkdiensten in

Oostenrijk, uw doopcertificaat van een Oostenrijkse kerk waarin staat dat u op 7 november 2015

gedoopt werd, een kopie van een attest van het ministerie van onderwijs van de provincie Ilam waarin

staat dat u in shahrivar 1391 (augustus/september 2012) zes sessies bij een psycholoog volgde en een

attest van ‘Solentra vzw’ waarin staat dat u bij hen op 31 mei 2019 en 5 juni 2019 therapiesessies

volgde.

Na afloop van de persoonlijke onderhouden maakte uw advocaat nog opmerkingen over op de notities

van de persoonlijke onderhouden d.d. 16 oktober 2020 en d.d. 25 november 2020 die naar u werden

verstuurd.

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 de stukken die u neerlegt moet er immers op worden

gewezen dat deze niet aantonen dat u niet bij machte bent om op volwaardige, functionele en

zelfstandige wijze aan de procedure deel te nemen. Het attest van het ministerie van onderwijs van de

provincie Ilam (doc 12) stelt enkel dat u in shahrivar 1391 (augustus/september 2012) zes sessie bij een

psycholoog volgde en u de nodige psychologische hulp kreeg. Voorts stelt het door u voorgelegde attest

van ‘Solentra vzw’ (doc 13) enkel dat u op 31 mei 2019 en 5 juni 2019 therapiesessies volgde bij de

psychiatrische afdeling van UZ Brussel. In deze attesten wordt er geen diagnose gesteld, noch wordt er

melding gemaakt van een diepgaande medisch onderzoek waaruit blijkt dat u omwille van welke reden

dan ook niet in staat zou zijn coherente en consistente verklaringen af te leggen. Evenmin kan uit deze

documenten worden afgeleid dat u niet bij machte bent om op volwaardige, functionele en zelfstandige

wijze aan de asielprocedure deel te nemen. Bij de aanvang van de persoonlijke onderhouden werd u

bovendien meegedeeld dat u steeds kon aangeven wanneer u vragen niet goed zou begrepen hebben

en u een pauze kon aanvragen wanneer u hier nood aan had (CGVS 1, p1-2 + CGVS 2, p1-2). Tijdens

de persoonlijke onderhouden werden door u geen meldingen gemaakt van ongemakken. Gelet op wat

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

het kader van onderhavige procedure gerespecteerd werden evenals dat u kon 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.

Aan uw bekering in Iran en de daaruit voortkomende problemen kan er geen enkel geloof gehecht

worden.

Zo kon u vooreerst niet aannemelijk maken waarom u de islam de rug toekeerde en u zich openstelde

voor het christendom. Immers, hiernaar gevraagd verklaarde u dat het christus was die u na uw

dienstplicht, toen het slecht met u ging, u beter deed voelen en dat, moest de islam u toen gered

hebben, u zich niet naar het christendom zou gekeerd hebben. Wanneer u hierop gevraagd wordt op

welke manier het christendom en niet de Islam u redde, antwoordde u vaagweg dat u rust en hoop

kreeg door de bijbel te lezen en dat u dit niet langer kreeg van de Koran te lezen. Uitgenodigd om verder

te vertellen verklaarde u dat er voor u in de Koran geen ruimte was voor verlossing, dat als u de Koran

moest geloven u in het hiernamaals heel wat narigheid te wachten staat aangezien u zich in het

verleden schuldig had gemaakt aan zaken die de koran als zondig beschouwt, terwijl dit in de bijbel niet

zo was. Gevraagd waaraan u zich in het verleden schuldig maakte en dat in de koran als zondig wordt

beschouwt, gaf u als voorbeeld dat u tijdens uw legerdienst met vijf medesoldaten van een gedode ezel

at omdat jullie anders zouden verhongerd zijn en dit volgens de islam als ‘haram’ wordt beschouwd.

Gevraagd of er binnen de islam geen uitzonderingen bestaan waarbij u wel van een ezel zou mogen

eten antwoordde u dat dit voor zover u weet niet het geval is (CGVS 2, p5-6). Uit de informatie waarover

het CGVS beschikt (informatie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), krijg je als moslim

echter wel de toestemming om ‘haram’ te eten indien het om een noodsituatie gaat. Dat u net dit

voorbeeld aangeeft om te duiden waarom u de islam de rug toekeerde en u bovendien verklaarde dat u

zich nooit bij een imam of religieus geleerde ging bevragen of u echt gezondigd had door van een ezel

te eten (CGVS 2, p8), ondergraaft danig de geloofwaardigheid dat u zich daadwerkelijk uit een diepere
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geloofsovertuiging open stelde voor het christendom. Van een verzoeker kan immers verwacht worden

dat deze eerst ernstige pogingen doet om informatie in te winnen over zijn eigen geloof alvorens de

grote stap te zetten zich tot een nieuw geloof te bekeren. Dat u dit niet deed haalt het geloof in uw

daadwerkelijke bekering sterk onderuit.

Voorts kunnen ook bij de manier waarop uw interesse tot het christendom zou zijn gewekt vraagtekens

worden geplaatst. Zo verklaarde u dat uw interesse gewekt werd doordat u op televisie hoorde over de

kracht van Jezus, dat u er danig van onder de indruk was dat Jezus een dode vriend tot leven wekte

(CGVS1, p14 + CGVS 2, p6). Gevraagd naar welke dode vriend Jezus tot leven wekte, stelde u dat het

om de broer van Maria ging maar kende u diens naam niet. De volledige naam van Maria kende u

evenmin. Gevraagd hoeveel mensen Jezus tot leven heeft gewekt gaf u vaagweg te kennen dat Jezus –

buiten de broer van Maria- ook een meisje van 13 of 14 jaar oud tot leven wekte en vermoedde u dat er

nog twee andere gevallen waren maar u kon niet vertellen welke gevallen. Dat u, die beweert dat uw

interesse in het christendom werd gewekt door Jezus die een dode deed herrijzen niet duidelijk kan

weergeven hoeveel mensen Jezus uit de dood deed herrijzen of wat hun namen waren en u hieromtrent

enkel vage verklaringen aflegde (CGVS 2, p6), maakt verder duidelijk dat er aan de waarachtigheid van

uw bekering in Iran geen geloof kan worden gehecht.

Aangezien er aan uw bekering geen geloof kan worden gehecht, kan er ook geen geloof meer gehecht

worden aan de problemen die u gekend zou hebben omwille van uw bekering in Iran. Dat er aan deze

problemen geen geloof kan worden gehecht blijkt eveneens uit volgende vaststellingen.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor bij de DVZ dat u in de 9e maand van 1393 (november/december

2014) in Teheran was toen uw zus S. (…) u liet weten dat agenten bij u thuis waren langs geweest en u

toen onmiddellijk van Teheran naar Ilam vertrok om er uw auto te verkopen, het zes maanden duurde

eer u een smokkelaar kon vinden en dat u tot aan uw vertrek uit Iran nog drie maanden in Kermanshah

en drie maanden in Teheran verbleef (CGVS-vragenlijst opgemaakt bij de DVZ; vraag 3.5). Voor het

Commissariaat-generaal legde u echter compleet andere verklaringen af. Zo verklaarde u dat u rond de

4e of 5e maand van 1394 (juni/juli of juli/ augustus 2015) door uw vader uit zijn huis werd gezet omdat u

hem had meegedeeld dat u het Christendom omarmd had waarop u dadelijk naar Kermanshah vertrok.

U verklaarde verder dat u 1 maand In Kermanshah verbleef en er uw wagen trachtte te verkopen

(CGVS 1, p16). Nadat u een smokkelaar had gevonden in Kermanshah vertrok u naar Teheran waar u

tijdens uw verblijf van 1 maand van uw zus S. (…) vernam dat de politie naar uw ouderlijke woning en

uw studentenkamer was gekomen waarna u Iran definitief verliet (CGVS 1, p4 + p17). Geconfronteerd

met uw eerdere verklaringen bij de DVZ, met name dat u in de 9e maand van 1393

(november/december 2014) in Teheran was toen u van uw zus S. (…) vernam dat agenten in uw huis

waren langs geweest en u dan terugkeerde naar Ilam om uw voertuig te verkopen, verklaarde u dat er

een misverstand moet ontstaan zijn, dat u heel zeker weet dat u zo’n zaken niet gezegd hebt (CGVS,

p18). Een louter ontkennen van eerder afgelegde verklaringen kan echter niet als een afdoende uitleg

worden beschouwd voor dergelijke tegenstrijdigheden. Geconfronteerd met uw eerder verklaringen bij

de DVZ dat u voor uw vertrek uit Iran nog drie maanden in Kermanshah en drie maanden in Teheran

hebt verbleven, verklaarde u niet te weten hoe het komt dat er over drie maanden wordt gesproken en

dat u duidelijk verklaarde dat u 1 maand in Kermanshah en 1 maand in Teheran verbleef. Een louter

herhalen van uw laatste verklaring is echter wederom geen uitleg voor dergelijke tegenstrijdigheden.

Bovendien werd u ook geconfronteerd met uw verklaring bij de DVZ dat het ongeveer 6 maanden

duurde eer u een smokkelaar vond, waarop u verklaarde dat dit gewoon niet klopt (CGVS, p18). Deze

verklaring kan evenmin als een afdoende uitleg worden beschouwd, gelet op de vaststelling dat uw

verklaringen u voor de Dienst Vreemdelingenzaken werden voorgelezen en u ze ter goedkeuring

ondertekende.

Voorts is het -zelfs al was u van de overtuiging dat een Christen zijn geloof niet hoort te ontkennen en u

uw christelijke geloof hoorde te uiten (CGVS 2, p8)- gelet op de Iraanse context, waar apostasie ten

strengste verboden is, weinig aannemelijk dat u tegen mensen van wie u wist dat ze opgegroeid waren

in een conservatief milieu –uw familie en vrienden waren volgens u gelovige moslims (CGVS 2, p4) en u

omschreef uw vader als een autoritair, traditioneel en stug persoon (CGVS 1, p13)- zonder enige

voorzichtigheid aan de dag te leggen vertelde dat u het christendom ontdekt en omarmd had (CGVS 1,

p15-16). Dat u bovendien dergelijke zaken rond de 4e of 5e maand van 1394 (juni/juli 2015 of

juli/augustus 2015) (CGVS 1, p15-16) openlijk zou geuit hebben terwijl u volgens uw verklaringen pas

echt een volwaardig christen bent geworden en uw bekeringsproces pas echt voltooid was toen u bijna

4 jaar later in België was (CGVS 1, p17 + CGVS 2, p13), getuigt van een voortvarenden lichtzinnigheid

die de onaannemelijkheid van uw relaas enkel maar versterkt.

Verder verklaarde u dat de vaders van uw vrienden, aan wie u meegedeeld had dat u het christendom

omarmd had, naar uw woning waren gekomen met intentie om u te doden en zij officieel klacht tegen u

hadden ingediend (CGVS 1, p15-16 + CGVS 2, p9). Gevraagd of u enig idee had hoe de vaders te

weten waren gekomen dat u met uw vrienden over het christendom had gesproken, antwoordde u dat u
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veronderstelde dat uw vrienden dit tegen hun vaders hadden verteld of dat zij papieren die u aan uw

vrienden had gegeven ontdekt hadden. Wanneer u hierop gevraagd werd of u ooit contact hebt

opgenomen met één van uw vrienden om te weten te komen hoe de vaders van dit alles op de hoogte

waren gekomen, antwoordde u dit niet gedaan te hebben omdat u dacht dat u op die manier

opgespoord zou kunnen worden (CGVS 2, p9). Deze verklaring kan bezwaarlijk als een afdoende reden

worden beschouwd. Immers, gelet op het voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme

communicatiemiddelen (GSM, internet, fax....), had u de mogelijkheid om familieleden, een advocaat of

andere vrienden die volledig los staan van de door u aangehaalde problematiek, te contacteren met het

verzoek om de stand van zaken voor u na te gaan. Bovendien wist u niet of u bij verstek veroordeeld

werd in Iran en vroeg u ook niet aan familie om dit na te gaan, hoewel u nog contact hebt met uw

moeder, uw zus S. (…) en broer O. (…) (CGVS 1, p5 + CGVS 2, p9). Dat u voorgaande zaken niet heeft

proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die deel uitmaken van uw vrees voor

vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming is met of

getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van Genève of een reëel

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

Overigens kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat

hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden met

de kern van zijn/ haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel haaks op een

vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade vanwege de autoriteiten van uw land van

herkomst.

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 bovendien op 4 november 2015 in Oostenrijk aankwam en u zich reeds op 7 november 2015 liet

dopen, terwijl u volgens uw eigen verklaringen nog volop in uw leerproces zat en u – volgens uw

verklaringen - pas in België een volwaardig christen bent geworden (CGVS 1, p17) plaatst opnieuw de

nodige kanttekeningen bij de oprechtheid van uw beweerde nieuwe geloofspraktijk. Dat u zich wel liet

dopen in Oostenrijk maar vervolgens na uw aankomst in België op 17 maart 2019 vier en een halve

maand lang geen kerkdiensten meer bijwoonde terwijl u volgens uw verklaring volop in uw

bekeringsproces zat, louter omwille van het feit dat u in Oostenrijk een weigeringsbeslissing had

ontvangen toont wederom aan dat er bij u geen diepgaande christelijke overtuiging aanwezig is (CGVS

2, p13). Gedurende al die maanden zocht u in België nooit naar een protestantse kerk (CGVS 2, p13)

en u begon pas opnieuw kerkvieringen bij te wonen wanneer u met uw gastgezin, waar u in België bij

verblijft, meeging naar een katholieke kerk (CGVS 2, p14). U kan bovendien geen diepere inhoudelijke

reden geven waarom u zich plots van het protestantisme tot het katholicisme wendde. U verklaarde

hieromtrent dat de atmosfeer in de katholieke kerk, de bijbelrituelen, de redevoeringen en de manier

waarop de dienst werd gehouden u meer aansprak dan in het protestantisme en dat u denkt dat het

katholicisme vollediger is dan het protestantisme (CGVS 2, p12). Uitgenodigd om verder te duiden

waarom u zich bekeerde tot het katholicisme blijft u vaag en somt u enkele verschillen tussen de

protestantse en katholieke kerkvieringen op om uiteindelijk te verklaren dat u het gevoel hebt dat u als

katholiek een hemelse vader en een hemelse moeder hebt, terwijl u in het protestantisme enkel een

hemelse vader had (CGVS 2, p12). Deze uitleg kan echter niet overtuigen. Van iemand die zich

waarachtig van het protestantisme tot het katholicisme wendde kan er immers verwacht worden dat

deze omstandig en diepgaand kan verklaren wat de innerlijke drijfveren daarvoor waren, iets waar u niet

in slaagde. Mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw bekeringsproces in Iran is het

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. Deze zienswijze

wordt overigens verder ondersteund door een bijzondere vaststelling in uw verklaringen. Zo gaf u

meermaals aan dat u door het lezen van de bijbel tot rust kwam (CGVS 1, p15 + CGVS 2, p5). In het

licht van deze verklaringen komt het evenwel merkwaardig over dat u tijdens uw tweede onderhoud

verklaarde dat u bij een psycholoog langsging (CGVS 2, p13) omdat u mentaal aan de grond zat. Dat u

enerzijds hamert op de rust die u gevonden heeft door de bijbel te lezen (CGVS 1, p15) maar anderzijds

mentale ongemakken ondervindt lijkt zich tegen te spreken en plaatst wederom vraagtekens bij de

geloofwaardigheid van uw beweerde motivatie om naar een kerk te gaan.

Het feit dat u een doopattest en een attest van uw vormsel heeft neergelegd (doc 7, 10 & 11), wil niet

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

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

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

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

geenszins deed.
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Omwille van bovenstaande redenen kon u niet overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn

bekeerd tot het christendom. Bijgevolg kan er niet vanuit gegaan worden dat u in Iran problemen zou

kennen wegens een bekering tot het christendom.

Wat betreft uw Facebook- en Instagramprofiel (https://www.facebook.com/s.(...) en https://

www.instagram.com/s.(...)/?hl=nl), waar u christelijke boodschappen op post, kan worden opgemerkt dat

uw eerste bericht op uw facebookpagina pas dateert van 12 november 2019, uw profielfoto bestaat uit

een foto van u naast een afbeelding van Jezus, dat dezelfde foto door u gepost werd op 24 september

2020 en dat dit de enige christelijke post is op uw facebookaccount (uw Instagramaccount is privé en

kon niet geraadpleegd worden) en dat er, gelet op het opportunistische en aldus onoprechte karakter

van uw bekering tot het christendom, verwacht kan worden dat u deze boodschap(pen) 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 die al eerder een

verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een

groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. Bovendien heeft u ook geen

concrete aanwijzingen dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw (religieuze)

activiteiten in Oostenrijk of België (CGVS 2, p15).

Wat tot slot uw relaas betreft dat u in het begin van uw dienstplicht geslagen werd door medesoldaten

die uw neus en kaak braken (CGVS, p9), dient er gesteld te worden dat hoe laakbaar dit gedrag ook is,

het zich te ver in de tijd situeert om alsnog te kunnen worden weerhouden bij de beoordeling van uw

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming. Bovendien bleef u na uw legerdienst, die op 16 tir 1391 (6 juli 2012)

eindigde, nog tot 20 Mehr 1394 (12 oktober 2015) in Iran (CGVS 1, p4).

De overige door u neergelegde documenten konden bovenstaande zienswijze niet ombuigen. Uw Iraans

rijbewijs, de kaart van Iran, de foto van uw Facebook- en Instagramprofiel en de brief en twee foto’s van

het gastgezin waar u verblijft tonen uw identiteit, de plaats waar u in Iran woonde en waar u uw

dienstplicht vervulde, uw huidige verblijfplaats en het feit dat u een Facebook- en Instagramprofiel hebt

aan en zijn zaken die door het CGVS niet worden betwist. Wat betreft de foto van vier pastors van de

kerk ‘sacré coeur’, de vijf foto’s van uw kerkgang bij ‘sacré coeur’, de twee foto’s genomen tijdens een

cursus die u bij de kerk ‘sacré coeur’ volgde en de kopie van een brief van een Oostenrijkse kerk d.d. 7

juni 2017 moet worden opgemerkt dat u hiermee uw Christelijke activiteiten in Europa aantoont maar er

in onderhavige beslissing reeds werd aangetoond dat deze kaderen in een ongeloofwaardige en

opportunistische bekering.

De door uw advocaat overgemaakte opmerkingen op de notities van het persoonlijke onderhouden

bevatten evenmin inhoudelijke elementen die een ander licht werpen op bovenstaande argumentering.

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 artikel 7 van het

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van de artikelen “48/3 tot 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 “het algemeen

beginsel van voorzichtigheid”, het “algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en

zorgvuldigheid” en van het vertrouwensbeginsel.

2.2.1. De Raad stelt vast dat verzoekende partij louter melding maakt van artikel 7 van het Handvest van

de Grondrechten van de Europese Unie zonder ook maar de minste verwijzing naar de bestreden

beslissing of aanduiding hoe deze voormeld artikel zou hebben geschonden. Vaste rechtspraak bij de

Raad van State stelt echter dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel of het

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

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900; RvS

8 januari 2007, nr.166.392). Gezien verzoekende partij zich zelfs niet de moeite getroost ook maar één
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concrete aanwijzing te geven van hoe de bestreden beslissing voormeld artikel van het Handvest zou

hebben geschonden, is dit onderdeel van het middel onontvankelijk.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.

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.

2.2.4. 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.

2.2.5. 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) geen enkel geloof kan worden

gehecht aan de door haar voorgehouden bekering in Iran aangezien (i) zij niet aannemelijk maakt

waarom zij de islam de rug toekeerde en zich openstelde voor het christendom en (ii) er ook bij de

manier waarop haar interesse tot het christendom zou zijn gewekt vraagtekens kunnen worden

geplaatst; (B) evenmin enig geloof kan worden gehecht aan de problemen die zij gekend zou hebben
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omwille van haar bekering in Iran, nu zij haar bekering immers niet aannemelijk maakt en zij bovendien

tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen aflegt in verband met deze problemen; en (C) 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 plaatsen.

2.2.6. Wat betreft de bemerking van verzoekende partij dat bij de beoordeling van haar verzoek rekening

moet worden gehouden met haar psychologische kwetsbaarheid, bemerkt de Raad evenwel dat uit de

door verzoekende partij bijgebrachte psychologische attesten – dewelke in het administratief dossier

ontbraken doch overeenkomstig artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet door de Raad bij het

Commissariaat-generaal werden opgevraagd (zie rechtsplegingsdossier, stuk 7) – louter blijkt dat zij

psychologisch werd opgevolgd. In de attesten wordt echter geen diagnose gesteld, noch blijkt hieruit dat

verzoekende partij niet in staat is om coherente en consistente verklaringen af te leggen. In de

bestreden beslissing wordt in verband met deze attesten immers op het volgende gewezen: “Het attest

van het ministerie van onderwijs van de provincie Ilam (doc 12) stelt enkel dat u in shahrivar 1391

(augustus/september 2012) zes sessie bij een psycholoog volgde en u de nodige psychologische hulp

kreeg. Voorts stelt het door u voorgelegde attest van ‘Solentra vzw’ (doc 13) enkel dat u op 31 mei 2019

en 5 juni 2019 therapiesessies volgde bij de psychiatrische afdeling van UZ Brussel. In deze attesten

wordt er geen diagnose gesteld, noch wordt er melding gemaakt van een diepgaande medisch

onderzoek waaruit blijkt dat u omwille van welke reden dan ook niet in staat zou zijn coherente en

consistente verklaringen af te leggen.”. Een loutere verwijzing naar haar psychologische kwetsbaarheid,

zonder de omvang en/of aard van haar psychische problemen aan te tonen, volstaat dan ook niet om de

motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te plaatsen.

2.2.7. Waar verzoekende partij verder meent dat ook rekening gehouden moet worden met haar

culturele achtergrond en aanvoert dat “hij jarenlang de gewoonte aannam om zich te verstoppen, te

zwijgen en zijn persoonlijke mening en overtuigingen te onderdrukken” en dat zij dan ook “veel moeite

ondervindt om een spontane en open attitude aan te nemen in het kader van de asielprocedure”,

bemerkt de Raad evenwel dat uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat zij vrij kort nadat zij

geïnteresseerd geraakte in het christendom (vier à vijf maanden later) aan haar vrienden vertelde over

het christendom en hen ook afdrukken gaf van het evangelie van Johannes (notities CGVS d.d.

16/10/2020, p. 15-16). Enkele dagen later vertelde zij ook aan haar familie dat zij het christendom had

ontdekt (notities CGVS d.d. 16/10/2020, p. 16). Met haar vrienden zou ze drie à vier gesprekken hebben

gehad over het christendom (notities CGVS d.d. 16/10/2020, p. 17). Nochtans zijn zowel haar vrienden

als haar familie praktiserende moslims (notities CGVS d.d. 25/11/2020, p. 4). Derhalve blijkt uit haar

verklaringen dat zij zelfs binnen de Iraanse context blijkbaar niet veel schroom had om over haar nieuwe

geloof te praten. Ook tijdens haar persoonlijke onderhouden op het Commissariaat-generaal blijkt

nergens dat zij het moeilijk vond om over haar geloof te praten. Dit verweer kan dan ook niet aanvaard

worden ter verklaring van de verschillende vaststellingen in de bestreden beslissing.

2.2.8.1. Waar in de bestreden beslissing geen geloof wordt gehecht aan haar verklaring in Iran te zijn

bekeerd tot het christendom, benadrukt verzoekende partij vooreerst de context waarin zij zich bevond

op het moment waarop haar interesse in het christendom werd gewekt, met name de moeilijke tijd na

haar dienstplicht. Het is binnen deze context dat zij meende dat Christus haar beter deed voelen en dat

de islam geen soelaas bood. Verzoekende partij onderstreept dat dit psychologisch denkproces extreem

persoonlijk is en niet objectiveerbaar is. Verzoekende partij geeft verder nog aan dat haar verklaring dat

zij met medesoldaten van een gedode ezel at slechts een voorbeeld was van een zonde. Het feit dat zij

hier incorrect weergeeft dat er geen uitzonderingen op het verbod gelden is volgens haar irrelevant

“aangezien dit enige feit niet de aanleiding was tot de bekering maar slechts een voorbeeld van een

situatie waarin hij van mening was dat de hij de godsdienst niet respecteerde en de islam eigenlijk geen

gepast antwoord bood op zijn situatie”. Verzoekende partij stelt dat zij “geruime tijd na(dacht) over zijn

geloofsovertuiging en (…) tot de conclusie (kwam), in het algemeen, dat hij zichzelf beschouwde als

zondaar ten aanzien van de islam, vooral door zijn daden tijdens de legerdienst”. Verder wijst zij er nog

op dat “hij zijn islamitisch geloof niet meer op een correcte manier kon uitvoeren tijdens zijn dienstplicht,

waardoor hij nog meer dan ooit verwijderd geraakte van zijn God”, hetgeen een belangrijk beginpunt

was van haar desinteresse in de islam en haar zoektocht naar iets anders. Het is tijdens dit denkproces

dat haar interesse in het christendom gewekt werd toen zij toevallig op televisie hoorde over de kracht

van Jezus. Verzoekende partij meent nog dat verwerende partij een verkeerde indruk geeft van haar

verklaringen over wat zij die dag zag op televisie en stelt dat zij aangaf dat de herrijzenis in het bijzonder

haar aansprak en ook de redenen waarom. Ten slotte voert verzoekende partij nog aan dat verwerende
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partij geen aandacht schenkt aan haar vele andere verklaringen over haar persoonlijk interesse in het

christendom, zoals hoe zij informatie verzamelde over het geloof en hoe dit een positieve impact had op

haar.

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

beslissing omtrent de door haar voorgehouden bekering tot het christendom 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.

De Raad benadrukt dat door verwerende partij uitgebreid wordt gemotiveerd dat verzoekende partij niet

aannemelijk maakt waarom zij de islam de rug toekeerde en zich openstelde voor het christendom. In

het bijzonder overweegt verwerende partij dienaangaande als volgt: “Zo kon u vooreerst niet

aannemelijk maken waarom u de islam de rug toekeerde en u zich openstelde voor het christendom.

Immers, hiernaar gevraagd verklaarde u dat het christus was die u na uw dienstplicht, toen het slecht

met u ging, u beter deed voelen en dat, moest de islam u toen gered hebben, u zich niet naar het

christendom zou gekeerd hebben. Wanneer u hierop gevraagd wordt op welke manier het christendom

en niet de Islam u redde, antwoordde u vaagweg dat u rust en hoop kreeg door de bijbel te lezen en dat

u dit niet langer kreeg van de Koran te lezen. Uitgenodigd om verder te vertellen verklaarde u dat er

voor u in de Koran geen ruimte was voor verlossing, dat als u de Koran moest geloven u in het

hiernamaals heel wat narigheid te wachten staat aangezien u zich in het verleden schuldig had gemaakt

aan zaken die de koran als zondig beschouwt, terwijl dit in de bijbel niet zo was. Gevraagd waaraan u

zich in het verleden schuldig maakte en dat in de koran als zondig wordt beschouwt, gaf u als voorbeeld

dat u tijdens uw legerdienst met vijf medesoldaten van een gedode ezel at omdat jullie anders zouden

verhongerd zijn en dit volgens de islam als ‘haram’ wordt beschouwd. Gevraagd of er binnen de islam

geen uitzonderingen bestaan waarbij u wel van een ezel zou mogen eten antwoordde u dat dit voor

zover u weet niet het geval is (CGVS 2, p5-6). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (informatie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), krijg je als moslim echter wel de toestemming om

‘haram’ te eten indien het om een noodsituatie gaat. Dat u net dit voorbeeld aangeeft om te duiden

waarom u de islam de rug toekeerde en u bovendien verklaarde dat u zich nooit bij een imam of

religieus geleerde ging bevragen of u echt gezondigd had door van een ezel te eten (CGVS 2, p8),

ondergraaft danig de geloofwaardigheid dat u zich daadwerkelijk uit een diepere geloofsovertuiging

open stelde voor het christendom. Van een verzoeker kan immers verwacht worden dat deze eerst

ernstige pogingen doet om informatie in te winnen over zijn eigen geloof alvorens de grote stap te zetten

zich tot een nieuw geloof te bekeren. Dat u dit niet deed haalt het geloof in uw daadwerkelijke bekering

sterk onderuit.”

Daar waar verzoekende partij stelt dat haar verklaring in verband met het eten van een gedode ezel

slechts een voorbeeld was van een zonde, dat het irrelevant is dat zij hierover incorrect stelt dat er geen

uitzonderingen op het verbod gelden en dat dit slechts een voorbeeld was van een situatie waarvan zij

meende dat de islam geen gepast antwoord bood op haar situatie, wijst de Raad erop dat van

verzoekende partij verwacht mag worden dat zij overtuigende en concrete verklaringen kan afleggen

over waarom zij de islam de rug toekeerde en zich openstelde voor het christendom. Aangezien

verzoekende partij zelf benadrukte dat in de Koran geen ruimte was voor verlossing en dat haar volgens

de Koran in het hiernamaals heel wat narigheid te wachten staat aangezien zij zich in het verleden

schuldig had gemaakt aan zaken die de koran als zondig beschouwt, terwijl dit in de Bijbel niet zo was,

mag van haar verwacht worden dat zij overtuigende concrete voorbeelden kan aanhalen van zondes die

zij zou zijn begaan volgens de Koran. Dat zij dan net een voorbeeld aanhaalt van een situatie waarin zij

zich in een noodsituatie bevond, waarin het toegestaan is om ‘haram’ te eten, en zij bovendien, ondanks

dit één van de momenten was waarin zij geen antwoord in de islam meende te vinden, naliet zich bij een

imam of religieus geleerde te bevragen of zij echt gezondigd had door van een ezel te eten, ondergraaft

dan ook de door haar aangehaalde beweegredenen om zich van de islam af te keren en zich tot het

christendom te bekeren.

Daarnaast wijst de Raad nog op de gebrekkige verklaringen van verzoekende partij in verband met de

manier waarop haar interesse tot het christendom zou zijn gewekt. In de bestreden beslissing wordt in

dit verband het volgende opgemerkt: “Voorts kunnen ook bij de manier waarop uw interesse tot het

christendom zou zijn gewekt vraagtekens worden geplaatst. Zo verklaarde u dat uw interesse gewekt

werd doordat u op televisie hoorde over de kracht van Jezus, dat u er danig van onder de indruk was

dat Jezus een dode vriend tot leven wekte (CGVS1, p14 + CGVS 2, p6). Gevraagd naar welke dode
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vriend Jezus tot leven wekte, stelde u dat het om de broer van Maria ging maar kende u diens naam

niet. De volledige naam van Maria kende u evenmin. Gevraagd hoeveel mensen Jezus tot leven heeft

gewekt gaf u vaagweg te kennen dat Jezus –buiten de broer van Maria- ook een meisje van 13 of 14

jaar oud tot leven wekte en vermoedde u dat er nog twee andere gevallen waren maar u kon niet

vertellen welke gevallen. Dat u, die beweert dat uw interesse in het christendom werd gewekt door

Jezus die een dode deed herrijzen niet duidelijk kan weergeven hoeveel mensen Jezus uit de dood

deed herrijzen of wat hun namen waren en u hieromtrent enkel vage verklaringen aflegde (CGVS 2, p6),

maakt verder duidelijk dat er aan de waarachtigheid van uw bekering in Iran geen geloof kan worden

gehecht.”

Waar verzoekende partij opwerpt dat verwerende partij een verkeerde indruk geeft van haar

verklaringen over wat zij die dag zag op televisie, stelt de Raad vast dat verzoekende partij op geen

enkele manier concretiseert in welke zin verwerende partij haar verklaringen verkeerd weergeeft. Met de

loutere bemerking dat zij aangaf dat de herrijzenis in het bijzonder haar aansprak en ook de redenen

waarom, ontkracht zij geenszins de pertinente vaststelling dat zij hierover enkel vage verklaringen

aflegde en niet duidelijk kon weergeven wie en hoeveel mensen Jezus uit de dood deed herrijzen. Ook

deze vaststelling ondergraaft het door haar voorgehouden bekeringsproces.

Door louter te duiden op haar “vele andere verklaringen over haar persoonlijk interesse in het

christendom”, doet verzoekende partij geen enkele afbreuk aan bovenstaande vaststellingen die wel

degelijk de door haar voorgehouden bekering tot het christendom ondermijnen.

2.2.9.1. Wat betreft de vastgestelde tegenstrijdigheden in haar verklaringen over de omstandigheden en

het exacte tijdstip van haar vertrek uit Iran, volhardt verzoekende partij in de door haar afgelegde

verklaringen op het Commissariaat-generaal. Verzoekende partij wijst erop dat haar verklaringen bij de

Dienst Vreemdelingenzaken niet werden voorgelezen op het einde van het interview. Bovendien meent

zij dat “(a)angezien er slechts gewag gemaakt werd van één enkele tegenstrijdigheid, dat deze cijfers

betreft en dat de fout reeds door verzoeker zelf werd aangestipt op het CGVS, (…) dit enig element niet

doorslaggevend genoeg (is) om de volledige geloofwaardigheid van verzoekers relaas in twijfel te

trekken”.

2.2.9.2. De Raad bemerkt evenwel dat verzoekende partij bij de aanvang van haar eerste persoonlijk

onderhoud verklaarde dat haar interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken goed was verlopen. Zij had

geen concrete opmerkingen over het verloop ervan (notities CGVS d.d. 16/10/2020, p. 2). Blijkens de

vragenlijst ingevuld bij de Dienst Vreemdelingenzaken werden haar verklaringen aldaar wel degelijk

voorgelezen in het Farsi (administratief dossier, stuk 7, vragenlijst CGVS). Pas wanneer verzoekende

partij geconfronteerd wordt met haar tegenstrijdige verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken stelt

zij dat er sprake is van een misverstand en ontkent zij haar verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (notities CGVS d.d. 16/10/2020, p. 18). De Raad benadrukt verder dat geenszins

sprake is van een enkele tegenstrijdigheid die louter cijfers betreft. Immers dient te worden vastgesteld

dat de vastgestelde tegenstrijdigheden niet alleen betrekking hebben op data, doch tevens op het

feitenverloop. In de bestreden beslissing worden haar verklaringen dienaangaande als volgt

weergegeven: “Zo verklaarde u tijdens uw gehoor bij de DVZ dat u in de 9e maand van 1393

(november/december 2014) in Teheran was toen uw zus S. (…) u liet weten dat agenten bij u thuis

waren langs geweest en u toen onmiddellijk van Teheran naar Ilam vertrok om er uw auto te verkopen,

het zes maanden duurde eer u een smokkelaar kon vinden en dat u tot aan uw vertrek uit Iran nog drie

maanden in Kermanshah en drie maanden in Teheran verbleef (CGVS-vragenlijst opgemaakt bij de

DVZ; vraag 3.5). Voor het Commissariaat-generaal legde u echter compleet andere verklaringen af. Zo

verklaarde u dat u rond de 4e of 5e maand van 1394 (juni/juli of juli/ augustus 2015) door uw vader uit

zijn huis werd gezet omdat u hem had meegedeeld dat u het Christendom omarmd had waarop u

dadelijk naar Kermanshah vertrok. U verklaarde verder dat u 1 maand In Kermanshah verbleef en er uw

wagen trachtte te verkopen (CGVS 1, p16). Nadat u een smokkelaar had gevonden in Kermanshah

vertrok u naar Teheran waar u tijdens uw verblijf van 1 maand van uw zus S. (…) vernam dat de politie

naar uw ouderlijke woning en uw studentenkamer was gekomen waarna u Iran definitief verliet (CGVS

1, p4 + p17).”. De Raad wijst er nog op dat het louter verwijzen naar één van de tegenstijdig bevonden

versies deze tegenstijdigheid niet opheft. De flagrant tegenstrijdige verklaringen van verzoekende partij

omtrent haar vlucht uit Iran, die op voormelde wijze geenszins worden weerlegd, ondergraven op

ernstige wijze de geloofwaardigheid van het door haar voorgehouden asielrelaas.

2.2.10.1. Waar verwerende partij het onaannemelijk acht dat verzoekende partij tegen mensen van wie

zij wist dat ze opgegroeid waren in een conservatief milieu zonder enige voorzichtigheid aan de dag te
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leggen vertelde dat zij het christendom ontdekt en omarmd had, stelt verzoekende partij dat zij zodanig

overtuigd was door het christendom en wat zij erover had gelezen dat zij de sterke wil ondervond om dit

aan haar naasten te verkondingen. Zij voelde de drang om haar nieuwe positieve gevoelens te delen en

de oorzaak hiervan weer te geven.

2.2.10.2. De Raad is evenwel van oordeel dat redelijkerwijze mag worden verwacht dat verzoekende

partij, gelet op de islamitische omgeving waarin zij zich bevond – zowel haar familie als haar vrienden

waren praktiserend moslim en haar vader omschreef zij bovendien als een autoritair, traditioneel en stug

persoon – meer voorzichtigheid aan de dag zou hebben gelegd bij het aankondigen van haar nieuwe

religie. Dat zij zonder meer haar ontdekking van het christendom verkondigde aan een groep vrienden

en kort hierna ook bij haar ouders thuis, waar haar ouders en – op één na – al haar broers en zussen

aanwezig waren, is binnen de Iraanse context allerminst geloofwaardig.

2.2.11.1. Wat nog de vaststelling betreft dat zij zich niet bij haar vrienden geïnformeerd had over hoe

hun vaders van dit alles op de hoogte waren gekomen en dat zij evenmin wist of zij bij verstek

veroordeeld werd in Iran, betoogt verzoekende partij dat verwerende partij niet enerzijds kan hameren

op de Iraanse context waar apostasie ten strengste verboden is en anderzijds dan weer van haar te

verwachten dat zij haar vrienden opnieuw zou contacteren om te vragen naar hoe hun vaders op de

hoogte kwamen van haar geloofsovertuiging. Verzoekende partij meent dat zij zich hiermee nog meer in

gevaar zou brengen. Verzoekende partij stelt dat zij enkel nog contact heeft met haar zus en broer en

soms ook met haar moeder.

2.2.11.2. De Raad wijst evenwel op de pertinente bemerking in de bestreden beslissing dat, gelet op het

voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme communicatiemiddelen (GSM, internet, fax, …),

verzoekende partij de mogelijkheid had om familieleden, een advocaat of andere vrienden die volledig

los staan van de door haar aangehaalde problematiek, te contacteren met het verzoek om de stand van

zaken voor haar na te gaan. Dat zij niet getracht heeft te weten te komen hoe de vaders van haar

vrienden te weten waren gekomen dat zij met haar vrienden over het christendom had gesproken, noch

aan haar familie – waarmee zij nog contact heeft – gevraagd heeft om na te gaan of zij in Iran bij verstek

veroordeeld werd, geeft blijk van een desinteresse die geenszins in overeenstemming is met of getuigt

van een nood aan internationale bescherming. Aangezien deze informatie verzoekende partij zou

toelaten een correcte inschatting te maken van haar huidige situatie, is het niet onredelijk om van haar

te verwachten zich met alle middelen, eventueel gebruikmakende van een Iraanse advocaat, hiernaar te

informeren.

2.2.12. 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.

Bovendien worden in de bestreden beslissing nog verschillende vaststellingen gedaan die het

opportunistisch karakter van haar geloofsactiviteiten na haar aankomst in Europa bevestigen. Meer

bepaald wijst verwerende partij op het volgende: “Dat u bovendien op 4 november 2015 in Oostenrijk

aankwam en u zich reeds op 7 november 2015 liet dopen, terwijl u volgens uw eigen verklaringen nog

volop in uw leerproces zat en u – volgens uw verklaringen - pas in België een volwaardig christen bent

geworden (CGVS 1, p17) plaatst opnieuw de nodige kanttekeningen bij de oprechtheid van uw

beweerde nieuwe geloofspraktijk. Dat u zich wel liet dopen in Oostenrijk maar vervolgens na uw

aankomst in België op 17 maart 2019 vier en een halve maand lang geen kerkdiensten meer bijwoonde

terwijl u volgens uw verklaring volop in uw bekeringsproces zat, louter omwille van het feit dat u in

Oostenrijk een weigeringsbeslissing had ontvangen toont wederom aan dat er bij u geen diepgaande

christelijke overtuiging aanwezig is (CGVS 2, p13). Gedurende al die maanden zocht u in België nooit

naar een protestantse kerk (CGVS 2, p13) en u begon pas opnieuw kerkvieringen bij te wonen wanneer

u met uw gastgezin, waar u in België bij verblijft, meeging naar een katholieke kerk (CGVS 2, p14). U

kan bovendien geen diepere inhoudelijke reden geven waarom u zich plots van het protestantisme tot

het katholicisme wendde. U verklaarde hieromtrent dat de atmosfeer in de katholieke kerk, de

bijbelrituelen, de redevoeringen en de manier waarop de dienst werd gehouden u meer aansprak dan in
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het protestantisme en dat u denkt dat het katholicisme vollediger is dan het protestantisme (CGVS 2,

p12). Uitgenodigd om verder te duiden waarom u zich bekeerde tot het katholicisme blijft u vaag en

somt u enkele verschillen tussen de protestantse en katholieke kerkvieringen op om uiteindelijk te

verklaren dat u het gevoel hebt dat u als katholiek een hemelse vader en een hemelse moeder hebt,

terwijl u in het protestantisme enkel een hemelse vader had (CGVS 2, p12). Deze uitleg kan echter niet

overtuigen. Van iemand die zich waarachtig van het protestantisme tot het katholicisme wendde kan er

immers verwacht worden dat deze omstandig en diepgaand kan verklaren wat de innerlijke drijfveren

daarvoor waren, iets waar u niet in slaagde. Mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

bekeringsproces in Iran is het 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. Deze zienswijze wordt overigens verder ondersteund door een bijzondere

vaststelling in uw verklaringen. Zo gaf u meermaals aan dat u door het lezen van de bijbel tot rust kwam

(CGVS 1, p15 + CGVS 2, p5). In het licht van deze verklaringen komt het evenwel merkwaardig over dat

u tijdens uw tweede onderhoud verklaarde dat u bij een psycholoog langsging (CGVS 2, p13) omdat u

mentaal aan de grond zat. Dat u enerzijds hamert op de rust die u gevonden heeft door de bijbel te

lezen (CGVS 1, p15) maar anderzijds mentale ongemakken ondervindt lijkt zich tegen te spreken en

plaatst wederom vraagtekens bij de geloofwaardigheid van uw beweerde motivatie om naar een kerk te

gaan.”.

Waar verzoekende partij wijst op de context waarin haar doopsel in Oostenrijk plaatsvond en aangeeft

dat zij er in contact kwam met een zeer radicale beweging van de katholieke kerk die hamerde op het

belang van het doopsel en dat zij zich heeft laten beïnvloeden doordat zij zich als asielzoeker in een

kwetsbare positie bevond, bemerkt de Raad evenwel dat verzoekende partij nergens aangaf dat zij zich

heeft laten dopen onder invloed van een ‘zeer radicale beweging van de katholieke kerk’. Tevens acht

de Raad het opvallend dat verzoekende partij enerzijds in haar verzoekschrift beweert dat zij zich tot dit

doopsel liet beïnvloeden door een radicale beweging van de katholieke kerk doch anderzijds benadrukt

dat dit doopsel een “diepgaande betekenis” voor haar had en dat zij “duidelijk over dit handelen” had

nagedacht. Dit betreft dan ook een allerminst overtuigende post factum-verklaring teneinde de

vaststelling dat zij in Oostenrijk aankwam op 4 november 2015 en zich reeds op 7 november 2015 liet

dopen te verklaren. Uit het door haar bijgebrachte attest van haar doopsel in Oostenrijk blijkt overigens

dat zij in een baptistenkerk werd gedoopt en dus niet in een katholieke kerk (administratief dossier, stuk

5, map documenten, doc. 11).

Wat betreft het betoog van verzoekende partij dat zij zich in België opnieuw moest aanpassen, dat zij

nog niemand kende en dat zij tijd nodig had om contacten te maken, wijst de Raad er evenwel op dat dit

niet kan vergoelijken waarom zij na haar aankomst in België niet op zoek trachtte te gaan naar een

protestantse kerk (notities CGVS d.d. 25/11/2020, p. 13), temeer gezien de vaststelling dat zij in

Oostenrijk, waar zij evenzeer niemand kende bij haar aankomst, erin slaagde reeds een week na haar

aankomst een kerk te vinden en er gedoopt te worden (notities CGVS d.d. 25/11/2020, p. 10) en ook na

haar verhuis naar een kleiner dorp in Oostenrijk meteen een kerk had gevonden (notities CGVS d.d.

25/11/2020, p. 10). De vaststelling dat uit haar verklaringen geen zelfde toewijding om een kerk te

vinden na haar aankomst in België blijkt, en zij pas opnieuw kerkvieringen begon bij te wonen wanneer

zij met haar gastgezin meeging naar een katholieke kerk, toont dan ook verder aan dat er in hoofde van

verzoekende partij geen diepgaande christelijke overtuiging aanwezig is.

Waar verzoekende partij benadrukt dat haar keuze voor het katholicisme werd gemaakt in de context

van haar verblijf bij haar katholieke gastgezin en dat de verschillen tussen het katholicisme en het

protestantisme voor haar, komende van de islam, slechts weinig impact hebben, onderstreept de Raad

evenwel de pertinente bemerking van verwerende partij dat van iemand die zich waarachtig van het

protestantisme tot het katholicisme wendde verwacht kan worden dat deze omstandig en diepgaand kan

verklaren wat de innerlijke drijfveren daarvoor waren. De opmerkingen die verzoekende partij maakt in

haar verzoekschrift bevestigen slechts dat zij weinig doordacht deze keuze van het protestantisme naar

het katholicisme maakte. Wederom blijkt hieruit dat in hoofde van verzoekende partij geen diepgaande

christelijke overtuiging aanwezig is.

Verder ziet verzoekende partij niet in hoe het onverenigbaar is dat iemand tot rust komt bij het lezen van

de Bijbel maar zich daarnaast nog niet optimaal voelt en psychologische bijstand opzoekt. De Raad

merkt evenwel op dat verzoekende partij aangaf dat zij zich slecht voelde na haar diensttijd en dat zij

zich door het lezen van de Bijbel beter voelde en dat zij hierdoor rust en hoop vond (notities CGVS d.d.

16/10/2020, p. 15; notities CGVS d.d. 25/11/2020, p. 5). Dat zij later dan weer aangeeft dat zij bij haar

aankomst in België mentaal aan de grond zat en daarom niet op zoek ging naar een kerk (notities
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CGVS d.d. 25/11/2020, p. 13), terwijl zij eerder nog de rust benadrukte die zij vond door de Bijbel te

lezen, doet dan ook wel degelijk afbreuk aan haar beweerde motivatie om naar een kerk te gaan.

Ten slotte treedt de Raad verwerende partij bij in de motivering dat het feit dat verzoekende partij een

doopattest en een attest van haar vormsel heeft neergelegd niet wil zeggen dat er dient te worden

uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Immers, indien een verzoeker geen overtuigende

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

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

omtrent het proces van de bekering, wat verzoekende partij, gelet op bovenstaande vaststellingen,

geenszins deed.

2.2.13. Waar verzoekende partij stelt dat zij een verhoogd risicoprofiel heeft bij terugkeer naar Iran gelet

op haar religieuze activiteiten in Europa en haar activiteiten op Facebook, en in dit verband verwijst naar

een arrest van het Britse Upper Tribunal, bemerkt de Raad vooreerst dat de verwijzing naar een arrest

van het Britse Upper Tribunal geenszins dienstig is in haar verweer aangezien dit geen bindende

precedentswaarde heeft. Verder duidt de Raad erop dat in verband met haar religieuze activiteiten in

Europa en haar activiteiten op Facebook in de bestreden beslissing reeds volgende pertinente

vaststellingen worden gedaan: “Wat betreft uw Facebook- en Instagramprofiel

(https://www.facebook.com/s.(...) en https:// www.instagram.com/s.(...)/?hl=nl), waar u christelijke

boodschappen op post, kan worden opgemerkt dat uw eerste bericht op uw facebookpagina pas dateert

van 12 november 2019, uw profielfoto bestaat uit een foto van u naast een afbeelding van Jezus, dat

dezelfde foto door u gepost werd op 24 september 2020 en dat dit de enige christelijke post is op uw

facebookaccount (uw Instagramaccount is privé en kon niet geraadpleegd worden) en dat er, gelet op

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

worden dat u deze boodschap(pen) 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 die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter niet

aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse

autoriteiten te komen. Bovendien heeft u ook geen concrete aanwijzingen dat de Iraanse autoriteiten op

de hoogte zouden zijn van uw (religieuze) activiteiten in Oostenrijk of België (CGVS 2, p15).”. Door

verzoekende partij worden geen concrete elementen aangebracht die voormelde vaststellingen in een

ander daglicht plaatsen.

2.2.14. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog verwijst naar het artikel “Face aux

tentations nationalistes, la CJUE ne succombe ni au danger d’un formalisme procédural excessif, ni à

celui d’une interprétation restrictive des critères d’éligibilité au statut de réfugié" van Marion Tissier d.d. 1

februari 2019 (zie bijlage 2 van het verzoekschrift) en stelt dat het onderzoek en de analyse van

religieuze overtuigingen en de vermeende vervolging delicaat en moeilijk is, duidt de Raad erop dat dit

artikel geen afbreuk doet aan het voorgaande. Immers, waar verzoekende partij in haar verzoekschrift

een passage uit het artikel citeert, stelt de Raad vast dat er in deze passage op wordt gewezen dat bij

de beoordeling van de geloofwaardigheid van een voorgehouden geloofsovertuiging in het kader van

een verzoek om internationale bescherming rekening gehouden moet worden met het geheel van de

verklaringen van de verzoeker omtrent (i) de aard en inhoud van zijn overtuigingen, (ii) de

omstandigheden waarin de godsdienstige overtuiging werd verworven, (iii) de manier waarop de

verzoeker het geloof opvat en beleeft en (iv) de verhouding tot de dogmatische aspecten, rituelen of

voorschriften van de godsdienst waartoe de verzoeker volgens zijn verklaringen behoort. Uit wat

voorafgaat blijkt dat met deze elementen rekening werd gehouden, doch dat in casu moet worden

vastgesteld dat verzoekende partij geen overtuigende verklaringen aflegt over de manier waarop haar

interesse in het christendom werd gewekt en waarom zij de islam de rug toekeerde en de drijfveren voor

haar religieuze activiteiten na aankomst in Europa.

2.2.15. 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.

2.2.16. De Raad duidt erop dat de overige door verzoekende partij neergelegde documenten (zie

administratief dossier, stuk 5, map documenten, docs. 1-10) geen afbreuk doen aan het voorgaande.
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Verwerende partij doet in verband met deze documenten immers volgende terechte vaststellingen: “Uw

Iraans rijbewijs, de kaart van Iran, de foto van uw Facebook- en Instagramprofiel en de brief en twee

foto’s van het gastgezin waar u verblijft tonen uw identiteit, de plaats waar u in Iran woonde en waar u

uw dienstplicht vervulde, uw huidige verblijfplaats en het feit dat u een Facebook- en Instagramprofiel

hebt aan en zijn zaken die door het CGVS niet worden betwist. Wat betreft de foto van vier pastors van

de kerk ‘sacré coeur’, de vijf foto’s van uw kerkgang bij ‘sacré coeur’, de twee foto’s genomen tijdens

een cursus die u bij de kerk ‘sacré coeur’ volgde en de kopie van een brief van een Oostenrijkse kerk

d.d. 7 juni 2017 moet worden opgemerkt dat u hiermee uw Christelijke activiteiten in Europa aantoont

maar er in onderhavige beslissing reeds werd aangetoond dat deze kaderen in een ongeloofwaardige

en opportunistische bekering.”.

2.2.17. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift opwerpt dat bij twijfel aan verzoekende partij

het voordeel van de twijfel dient te worden gegeven, stelt de Raad vast dat uit de bestreden beslissing

duidelijk blijkt dat het relaas nauwgezet werd geanalyseerd teneinde te kunnen oordelen of de

voorgehouden feiten op waarheid berusten. Verwerende partij concludeerde om bovenstaande redenen

terecht dat het asielrelaas in kwestie een ongeloofwaardig karakter kent waardoor enige twijfel niet aan

de orde is.

2.2.18. 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.

2.2.19. 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.

2.2.20. 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.

2.2.21. 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. 16 oktober

2020 en 25 november 2020 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale

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. Aldus werd

zorgvuldig gehandeld.
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2.2.22. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.23. Betreft de aangevoerde schending van het vertrouwensbeginsel, merkt de Raad op dat het

vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr.

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat het bestuur de bij een rechtsonderhorige gewekte

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dient te honoreren (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021). Van een

schending van het vertrouwensbeginsel kan slechts sprake zijn, indien aan drie voorwaarden is voldaan:

het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge van die vergissing verlenen van een

voordeel aan de kandidaat-vluchteling en de afwezigheid van gewichtige redenen om het verleende

voordeel terug te vorderen. Verzoekende partij zet niet uiteen op welke wijze aan deze voorwaarden zou

zijn voldaan.

2.2.24. 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 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.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

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


