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nr. 264 477 van 19 november 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 30 juli 2021 heeft

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

25 juni 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 21 september 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 november 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

A. LOOBUYCK en van attaché L. VANDERVOORT, 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 Perzische afkomst te zijn. U bent geboren te

Teheran op (…). U hebt zes jaar middelbaar onderwijs gevolgd en was huisvrouw. Op 20 september

1992 bent u te Karaj gehuwd met A. H. T. (…). Samen hebben jullie een zoon S. T. (…), geboren te

Teheran op (…). De laatste tien jaar voor uw definitief vertrek uit Iran woonde u in Karaj in de provincie

Alborz. Uw beide ouders en uw broers D. (…) en A. (…) zijn erkend vluchteling en wonen in België. Uw

broer M. (…) woont in het Verenigd Koninkrijk. Uw zus M’. (…) woont in Karaj, Iran. U hebt tevens twee

ooms en een tante langs moeders kant die in Europa verblijven.
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In de maand Shahrivar van het Perzische jaar 1394 (hetgeen overeenkomt met augustus-september

2015) kwam u via uw vriendin Mo. S. (…) voor het eerst in aanraking met het christendom. Op dat

moment kon u zich niet meer terugvinden in de islamitische religie hoewel u nog in een goddelijk

bestaan geloofde. U was in die periode depressief en ging gebukt onder het misbruik door uw oom

tijdens uw jeugdjaren. Toen u hierover sprak met uw vriendin Mo. (…) liet zij u kennismaken met het

christendom en stelde zij dat alles begint met vergeven, waarbij u eerst uzelf en later uw oom moest

vergeven. U begon zich in de Christelijk religie te verdiepen door in de bijbel te lezen, eerst het oude

testament, later het nieuwe testament en u kreeg brochures van Mo. (…) getiteld gelovige 1, gelovige 2

enzoverder. Een drie- à viertal maanden na die eerste kennismaking met het christendom nam Mo. (…)

u mee naar haar huiskerk waar er voor u op 18 azar 1394 (hetgeen overeenkomt met 9 december 2015)

een verlossingsgebed werd gelezen. Nadien bent u nog éénmaal naar de huiskerk gegaan. U had

namelijk de kracht gevonden om uw man te vertellen over het misbruik uit uw jeugdjaren en ook over uw

bekering. Uw man verbood u echter nog naar de huiskerk te gaan. Ook had u schrik nog te gaan.

Nadat het aannemersbedrijf van uw man failliet ging, besloten jullie voor een beter leven naar Europa te

komen omdat u hier veel familieleden hebt. U verliet Iran samen met uw man en zoon Iran legaal op 11

Khordad 1395 (hetgeen overeenkomt met 31 mei 2016). Jullie reisden naar Turkije. Omdat de

smokkelaar er daar met jullie geld vandoor ging, hebben jullie zich aangemeld bij de UNHCR. U hebt in

totaal een drietal jaren in Turkije verbleven. U ging er naar de Protestantse kerk van Denizli waar u werd

gedoopt op 28 januari 2017. Toen jullie opnieuw genoeg geld bij elkaar hadden gespaard, trok u uw

aanvraag bij UNHCR in en met behulp van een smokkelaar en een vals Australisch paspoort bent u

naar België gereisd waar u toekwam om 11 maart 2019. Uw man verblijft nog steeds in Turkije, uw zoon

is inmiddels in Griekenland.

Op 29 maart 2019 hebt u in België om internationale bescherming verzocht. Bij terugkeer naar Iran hebt

u geen rechten en vreest u voor uw leven omwille van uw bekering.

In België hebt u zich aangesloten bij de Iraanse protestantse kerk in Kuurne waarmee u in contact kwam

via een vriendin. Daarnaast volgt u online vieringen van de kerk ‘North of London’, de kerk van Toronto

en de kerk van alle etnie. U bent tevens lid van enkele christelijke telegramkanalen en onderhoudt een

openbaar facebookprofiel onder uw eigen naam waarop uw christelijke boodschappen alsook af en toe

politieke boodschappen plaatst.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw originele shenasnameh of Iraans

geboorteboekje voor, een kopie van uw Iraanse identiteitskaart, een kopie van de eerste pagina van uw

Iraanse paspoort, uw huwelijksboekje, een kopie van uw Turkse verblijfskaart, een kopie van het

UNHCR aanmeldingsformulier, uw christelijk doopcertificaat, een kopie van het valse Australische

paspoort waarmee u naar België kwam, een aanbevelingsbrief van de voorganger van de Iraanse kerk

in Kuurne, enkele treintickets, en verschillende prints van telegramgroepen en online vieringen.

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.

U vreest bij terugkeer naar Iran voor uw leven omwille van uw bekering en stelt er geen rechten te

hebben. U hebt uw bekering tot het christendom echter niet aannemelijk weten te maken en kan niet

overtuigen dat u geen rechten zou hebben in uw land van herkomst.

Vooreerst roept het feit dat u zich dermate snel heeft bekeerd tot een andere godsdienst, zeer ernstige

vraagtekens op. U haalt aan dat u zich aangetrokken voelde tot het christendom omdat deze over

vergeven gaat (notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 7 januari 2021, CGVS II, p. 9). U was

namelijk depressief omwille van het langdurige misbruik door uw oom waardoor u een schuldgevoel

torste waar u, mede vanwege de Iraanse maatschappelijke context, nergens mee terecht kon, zelfs niet

bij uw man (CGVS II, p. 9). Pas na uw bekering was u naar eigen zeggen in staat om uzelf en uw oom

te vergeven en om uw man in te lichten over het misbruik uit uw jeugd (CGVS II, p. 9). Het is evenwel

weinig aannemelijk dat u, die niet meer in de islam geloofde (CGVS I, p. 16) toch op slechts enkele

maanden tijd – u kwam in aanraking met christendom in de maand shahrivar van het jaar 1394 (hetgeen

overeenkomt met augustus à september 2015 in de Gregoriaanse kalender) (CGVS I, p. 16) en voelde
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zich al christen op 18 azar 1394 (hetgeen overeenkomt met 9 december 2015) toen een

verlossingsgebed voor u werd opgezegd (CGVS II, p. 8) - in staat zou zijn het christelijk concept van

vergeving toe te passen in het kader van een jarenlang misbruik, uw opgebouwd schuldgevoel en uw

depressie. Een overtuigde en diepgelovige bekering waaraan u deze ommekeer toeschrijft, is, gezien de

Iraanse context, namelijk een zeer ingrijpende en fundamentiele gebeurtenis waarbij dan ook kan

worden verwacht dat er aan deze bekering een ruime mate van reflectie en studie voorgegaan is.

Echter, afgezet tegen uw verklaringen dat uw afkeer van de islam geleidelijk kwam en u desbetreffend

enkele concrete voorbeelden – waaronder kinderhuwelijken en polygamie - aanhaalt (CGVS II, p. 7),

blijkt dat u reeds overtuigd raakte van het christendom terwijl u zelfs niets afwist over het christendom

op het moment dat uw vriendin u hiermee in contact brengt (CGVS I, p. 17), waarbij u zich bovendien in

de enkele maanden die er tussen uw kennismaking met het christendom en uw daadwerkelijke bekering

lagen, slechts kon verdiepen in de nieuwe religie via het lezen van de bijbel en de brochures die u kreeg

van uw vriendin (CGVS II, p. 8). Voorgaande overtuigt dan ook niet van enige ernstige reflectie en studie

voordat u zich bekeerde tot het christendom, temeer u – voor wat betreft het lezen in de bijbel – immers

aangeeft dat u eerst in Genesis begon te lezen maar dit te moeilijk vond, waarna u op aanraden van uw

vriendin in het nieuwe testament bent beginnen te lezen (CGVS II, p. 8). Frappant is dan ook dat u

tijdens uw onderhoud op het CGVS niet op de hoogte blijkt te zijn van de passages over polygamie in

het boek Genesis (CGVS II, p 9), hetgeen een eventuele aanname van enige reflectie en studie

compleet onderuit haalt. Het feit dat u zonder veel kennis ter zake beslist om u te bekeren tot het

christendom is bijgevolg weinig aannemelijk en het feit dat u bijgevolg omwille van uw bekering in staat

zou zijn geweest om uw oom en uzelf het jarenlange misbruik te vergeven, is dan ook weinig ernstig en

ondergraaft de oprechtheid van uw bekering. Merkwaardig hierbij is ook tot slot dat de

verantwoordelijken van uw huiskerk, gezien u zelf aangeeft dat men in het algemeen heel voorzichtig is

om over bekeringen te spreken (CGVS I, p. 16), u toch zo snel toelieten in hun kerk, gezien uw snelle

bekering. Verwacht mag worden, in de Iraanse context, dat de verantwoordelijken zelf ook enig

voorbehoud inbouwen bij het aanvaarden van nieuwe bekeerlingen, voor hun eigen veiligheid. De

vaststelling dat men u echter vrij snel na uw kennismaking met het christendom toeliet, zonder daarbij

duidelijk na te gaan of u reeds over voldoende kennis bezat en dus een oprechte overtuiging had in het

nieuwe geloof, is weinig aannemelijk.

De geloofwaardigheid van uw bekering komt verder op losse schroeven te staan op basis van enkele

merkwaardigheden betreffende uw geloofspraktijk in Iran in de periode tussen uw daadwerkelijke

bekering op 9 december 2015 en uw definitief vertrek uit Iran op 11 khordad 1395 (hetgeen

overeenkomt met 31 mei 2016 in de Gregoriaanse kalender).

Zo verklaarde u initieel bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat u via internet opleidingen kreeg om de

bijbel te bestuderen (vragenlijst CGVS, 3.5) terwijl u bij uw tweede onderhoud op het CGVS meldde dat

uw enige christelijke activiteit het bijwonen van de vieringen was (CGVS II, p. 12). Geconfronteerd met

uw eerdere verklaringen bij DVZ ontkent u slechts dat u eerder zou hebben vermeld dat u online

Bijbelstudie volgde (CGVS II, p. 12). Het louter ontkennen van eerdere verklaringen is niet afdoende ter

verantwoording van de tegenstrijdigheid. Uw verklaringen bij DVZ werden u immers in het Farsi

voorgelezen vooraleer ze u voor goedkeuring ter ondertekening werden voorgelegd. De

tegenstrijdigheid in uw verklaringen heeft betrekking op een essentieel element van uw geloofsbeleving

in Iran waardoor de geloofwaardigheid van uw geloofspraktijk verder wordt ondermijnd.

Daarnaast blijkt uit uw verklaringen betreffende uw geloofspraktijd dat u in die zes maanden slechts één

keer (CGVS II, p. 3) dan wel slechts twee keer naar een huiskerkviering geweest bent, waarvan één

keer op het moment dat het verlossingsgebed werd opgezegd (CGVS II , p. 9) waarbij uw kerkgaan

bovendien uw enige geloofspraktijk was (CGVS II, p. 12). Het is hoogst eigenaardig dat u de niet-

evidente keuze maakt om - weliswaar slechts één dan wel twee keer - een huiskerk bij te wonen, terwijl

u tijdens uw gehoor op het CGVS niet meer in staat blijkt te zijn om u te herinneren wat er dan

inhoudelijk tijdens die ene of eventueel twee huiskerkvieringen werd gezegd (CGVS II, p. 11). Ter

verklaring stelt u dat u op dat moment afgeleid was door andere zaken - u haalt als voorbeeld aan dat

de andere leden heel chic waren gekleed en nagellak droegen - en dat u zich toen eerder afvroeg hoe

een religie op dergelijke vrolijke manier kon bezongen worden waardoor u niet naar de inhoud luisterde

(CGVS II, p. 11). Dit geeft uw geloofsbeleving vanzelfsprekend een weinig doorleefd karakter en is

bovendien weinig ernstig van u aangezien er van u als nieuwe gelovige net verwacht kan worden dat u

extra aandachtig zou zijn voor de inhoudelijke argumenten in de nieuwe religie waarover u nog niet veel

weet. Deze vaststelling plaatst opnieuw een ernstig voorbehoud bij de geloofwaardigheid van uw

kerkgang en bijgevolg de oprechtheid van uw bekering.

Naast de eerder gedane vaststelling dat u weinig consequent bent in uw verklaringen over het aantal

keren dat u deelnam aan de huiskerk bent u eveneens tegenstrijdig over het moment waarop de

vieringen plaatsvonden. Zo verklaart u initieel tijdens uw eerste gehoor op het CGVS dat de huiskerken

altijd plaatsvonden op zondag en dit meestal om 9 uur ’s morgens (CGVS, p. 14) terwijl u tijdens uw
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tweede onderhoud op het CGVS stelt dat deze vieringen altijd op weekdagen doorgingen waarbij de

specifieke dag zelfs steeds op het eind van de voorgaande bijeenkomst werd medegedeeld (CGVS, p.

12). Dat u niet eenduidig bent in uw verklaringen betreffende uw geringe huiskerkbezoeken ondermijnt

eveneens de geloofwaardigheid van uw geloofspraktijk in Iran.

Behalve de vaststelling dat er weinig geloof gehecht kan worden aan de oprechtheid van uw bekering in

Iran, wordt tot slot ook vastgesteld dat u initieel bewust foutieve verklaringen hebt afgelegd omtrent

ondergane vervolgingsfeiten en uw directe vluchtaanleiding uit Iran. Zowel bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (vragenlijst CGVS, DVZ d.d. 10 februari 2020, 3.5) als tijdens het eerste

persoonlijk onderhoud op het CGVS (CGVS I, p. 5 & p. 14-15) hield u voor dat de Iraanse autoriteiten

naar u op zoek waren omwille van uw deelname aan huiskerkvieringen hetgeen ertoe leidde dat u met

uw gezin het land diende te ontvluchten. Pas tijdens het tweede onderhoud op het CGVS (CGVS II, p.

3) geeft u toe dat u hierover hebt gelogen en dat er in Iran geen dreiging uitging van de autoriteiten.

Hoewel u tijdens uw tweede onderhoud uw leugen zelf toegeeft, omdat u zich niet wou schamen voor

uw God, is het weinig ernstig dat u daarmee wacht tot de aanvang van uw tweede onderhoud, gezien de

onzekere factor dat er een tweede onderhoud wordt georganiseerd door het CGVS. Op een verzoeker

om internationale bescherming rust namelijk de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn

volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn aanvraag, waarbij het aan

hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de bevoegde instanties, zodat

deze kunnen beslissen over de het verzoek. De instanties belast met de behandeling van het verzoek

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. Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u niet hebt

voldaan aan deze medewerkingsplicht aangezien u initieel hebt getracht de Belgische asielinstanties te

misleiden.

De voorgaande elementen die wijzen op het tekort aan geloofwaardigheid inzake uw bekering tot het

christendom zijn van die aard dat ze het onmogelijk maken om zicht te krijgen op uw werkelijke

achtergrond of reële situatie en op het eventuele risico op vervolging. Ze zijn tevens van die aard dat zij

een beoordeling van het risico van vervolging ten gevolge van uw in België gevoerde religieuze

activiteiten onmogelijk maken. Het is immers voor dit laatste van primordiaal belang een reëel en

geloofwaardig beeld te hebben van uw achtergrond, uw eventuele relaties met de autoriteiten en uw

vroeger verrichte activiteiten. Door uw ongeloofwaardige verklaringen maakt u die beoordeling

onmogelijk. Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de

reële kans op vervolging/moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden van cruciaal

belang. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het

gastland door de overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden

tot een toeschrijving van een dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is er sprake van

een reëel risico op vervolging en/ of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat

activiteiten ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het land van

herkomst er niet van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van voornoemde

activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden.

Dat aan uw geloofsactiviteiten in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt bovendien een negatieve

indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette) religieuze engagement na

aankomst in Turkije en Europa. Aangezien uw bekering in Iran niet geloofwaardig is, kan er immers aan

uw motivatie om in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht worden en doet

sterk vermoeden dat u eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte

overtuiging in België bij de kerk van Kuurne bent aangesloten, teneinde op deze basis de

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Ofschoon u een bevestigingsbrief voorlegt van de Iraanse

evangelische kerk in Kuurne d.d. 17 november 2019 waarin gesteld wordt dat u sedert 31 maart 2019

naar de kerk komt, dat u zeer actief bent in de kerk en dat u meestal aanwezig bent op de

samenkomsten, blijkt echter uit de treintickets die u ter staving hebt voorgelegd en waarbij u verklaarde

dat u deze in het begin niet bijhield maar dat u wel alle treinkaartjes tot voor corona hebt voorgelegd

(CGVS I, p. 13), dat u vooral in de maanden juni 2019 tot en met november 2019 quasi wekelijks naar

Kortrijk reisde, maar nadien, in de maand december 2019 nog maar twee keer en in 2020 nog slechts

één keer geweest bent, meer bepaald op 16 februari 2020, terwijl de coronapandemie met de

bijhorende beperkende maatregelen pas ingingen op half maart 2020. De bewering uit de

bevestigingsbrief d.d. 17 november 2019, namelijk dat u meestal aanwezig bent, kan dus niet zomaar

doorgetrokken worden voor de periode vanaf december 2019 tot en met half maart 2020. Dat uw

kerkgang bovendien duidelijk afneemt bijna onmiddellijk na datum van de brief, lijkt het opportunistisch

karakter van uw geloofspraktijk in België enkel maar te bevestigen.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u reeds van in het begin het gevoel had dat deze kerk in Kuurne

niet voldeed aan uw verwachtingen (CGVS II, p. 14). In dit verband doet het dan ook verbazen dat u
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geen andere kerkgemeenschap hebt opgezocht. Hoewel u aangeeft op zoek te zijn, maar geen

aansluiting kon vinden met de kerkgemeenschap in Brugge (CGVS II, p. 14) omwille van de taalbarrière

en u tevens hoorde dat er in Roeselare en Antwerpen Farsi-talige gemeenschappen zijn (CGVS II, p.

14), hebt u nog geen concrete toenadering gezocht. Voor wat betreft de gemeenschap in Roeselare, die

in dezelfde provincie als uw woonplaats ligt, stelt u nog geen contact te hebben omdat u er eerst een

contactpersoon moet vinden die u een telefoonnummer kan geven (CGVS II, p. 14). Deze verklaringen

kunnen weinig overtuigen. Immers, de Iraanse, evangelische kerk in Roeselare bleek tot eind 2019 over

een actief facebookprofiel te beschikken, dat op heden nog steeds raadpleegbaar is waarop het adres,

de website en een telefoonnummer staan vermeld. Het is bijgevolg moeilijk te begrijpen dat u, als

bekeerde Christen die uw geloof niet ten volle kon beleven in de Kerk van Kuurne en die in Brugge geen

aansluiting vond wegens een taalbarrière, geen contact hebt gezocht met de kerk in Roeselare, hetgeen

opnieuw doet twijfelen aan de oprechtheid van uw geloofsbeleving. Hier kan ten overvloede nog aan

toegevoegd worden dat ook uw argument als zou de reis eventueel te moeilijk zijn (CGVS II, p. 14), niet

kan overtuigen. U legt namelijk enkele treintickets voor waarmee u wenst te staven dat u vanuit

Oostende naar Kortrijk reisde om naar de kerk in Kuurne te gaan. Bij nazicht op de website van de

NMBS (nationale maatschappij Belgische spoorwegen) blijkt dat u minstens één uur à anderhalf uur

onderweg was. Wanneer gekeken wordt naar de reistijd van Oostende naar Roeselare, dient

vastgesteld dat dit tussen vijfenveertig minuten en één uur vijftien minuten ligt.

Tot slot verklaart u dat u voor wat betreft uw geloofsbeleving in België ook lid bent van telegramgroepen

en dat u online buitenlandse kerken zoals de kerk van Toronto en de kerk North of London opvolgt

(CGVS II, p. 14). U verklaarde ook dat u lid bent van verschillende christelijke telegramgroepen waar u

vragen kan stellen (CGVS II, p. 14 & 15). Wanneer er verder gevraagd wordt naar de groepen waarin u

vragen stelde, blijkt echter dat u helemaal niet met uw vragen in deze groepen terecht kan, enkel bij de

kerk van Toronto (CGVS II, p. 16). Opnieuw dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen weinig

consistent zijn. Omwille van voorgaande bedenkingen kan er aan de prints die u na het tweede gehoor

per email overmaakte, bovendien geen bewijswaarde gehecht worden daar er niet uit opgemaakt kan

worden dat ze dateren van voor het tweede onderhoud en bijgevolg waarschijnlijk nadien alsnog

geproduceerd zijn om u een asielprofiel aan te meten.

In dezelfde lijn zijn er de bedenkingen te maken voor wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke

boodschappen op post. Hierover dient vastgesteld te worden dat het eerste religieuze bericht dateert 25

september 2020, de dag van uw eerste onderhoud op het CGVS, terwijl het eerste algemene bericht op

uw facebookpofiel dateert van 5 maart 2020. U werd tijdens het eerste onderhoud bevraagd over uw

facebook-profiel en verklaarde toen dat dit een openbaar profiel was dat u gebruikte om te prediken

(CGVS I, p. 8). Wanneer u geconfronteerd werd met de vaststelling dat er op dat moment geen

christelijke berichten op terug te vinden zijn, stelde u dat het profiel mogelijk toch niet openbaar staat en

toont u op uw gsm een Perzisch bericht waarvan u zei dat dit een religieus bericht was (CGVS I, p. 8).

Wanneer er tijdens het tweede onderhoud wordt teruggekomen op uw Facebook-account waar er

ondertussen wel veelvuldig christelijke boodschappen op zijn geplaatst, stelt u dat u dit doet omdat u

erin gelooft en u uzelf wilt zijn, u zo uw geloof wilt uiten en dat u zich ervan bewust bent dat dit volgens u

problematisch is bij terugkeer (CGVS II, p. 13). Het is echter weinig ernstig van u te beweren dat u uzelf

wilt zijn en uw geloof wilt uitten via Facebook als blijkt dat het eerste christelijke bericht gepost werd de

dag dat u hierover bevraagd werd op het CGVS. Het toont eens te meer het opportunistische en aldus

onoprechte karakter van uw facebookgebruik en bijgevolg uw geloofsovertuiging aan. Bijgevolg kan van

u worden verwacht dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst er

immers op dat deze facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn

(CGVS II, p. 13). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd

aan uw administratief dossier blijkt bovendien 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 – wat u niet heeft –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in de

aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.

In het licht van al het voorgaande kan er evenmin enige bewijskracht toegekend worden aan uw

doopcertificaat uit Turkije, waarin pastor Ma. (…) verklaart dat u op 28 januari 2017 gedoopt bent.

Immers om bewijskrachtig te zijn, dienen dergelijke documenten te kaderen in een geloofwaardig en

coherent relaas, hetgeen hier geenszins het geval is.

Tot slot verklaarde u dat u niet naar Iran kan terugkeren aangezien u zich gemeld hebt als bekeerling bij

de Verenigde Naties in Turkije - hetgeen u staaft met een kopie van het aanmeldingsformulier van

UNHCR - en er volgens u een overeenkomst zou bestaan tussen de Turkse en de Iraanse overheid

waarbij Iraanse bekeerlingen of politieke activisten, die zich in Turkije bij de Verenigde Naties hebben

aangemeld, bij terugkeer naar Iran worden aangehouden (CGVS I, p. 15). Er dient evenwel te worden

vastgesteld dat dit slechts een blote bewering is die u geenszins kan onderbouwen. Immers gevraagd
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waarop u zich baseert, stelt u slechts dat dit gerucht bij vluchtelingen rondgaat en een verre

aangetrouwde verwant F. (…), die u verder niet persoonlijk kent, zou dit jaren geleden meegemaakt

hebben (CGVS I, p. 13 en CGVS II, p. 5). Echter, hierover verder bevraagd blijkt u niet met zekerheid te

weten of F. (…) ook bekeerd was, noch of zij reeds in het vizier van de autoriteiten was vooraleer ze het

land verliet en geeft u toe dat zelfs de dichtere familieleden niet weten wat de exacte reden was waarom

ze bij terugkeer naar Iran werd vastgehouden en verhoord (CGVS II, p. 5). Het is ondanks uw bewering

bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat identiteitsgegevens en asielmotieven via UNHCR terecht zouden

komen bij de Iraanse autoriteiten. U kan dit geenszins weerleggen met uw weinig concrete verklaringen

over F. (…).

Betreffende uw bewering in Iran over geen rechten te bezitten , wat u staaft met voorbeelden uit het

dagelijkse leven (CGVS II, p. 3, 5), dient te worden opgemerkt dat u zelf verklaart dat deze door u

aangehaalde voorbeelden slaan op alle doorsnee burgers in Iran. U geeft zelf te kennen omwille van

deze zaken nooit vervolgd te zijn geweest door de Iraanse autoriteiten (CGVS II, p. 5). Dat de Iraanse

overheid algemene voorschriften voor in de openbare ruimte opleggen, is onvoldoende zwaarwichtig om

gelijkgesteld te kunnen worden met een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met

ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming. Dergelijke verwijzingen van

algemene aard zijn op zich niet voldoende om aan te tonen dat u persoonlijk nood zou hebben aan

internationale bescherming. U dient immers uw vrees voor vervolging of het bestaan van een reëel risico

op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in concreto aan

te tonen en u blijft desbetreffend in gebreke.

Aan uw directe vluchtaanleiding uit Iran, omdat uw echtgenoot failliet ging (CGVS II, p. 3), koppelt u

bovendien geen vrees bij terugkeer. U geeft aan dat u met uw gezin op zoek bent naar een beter leven

na het faillissement van uw man en dat u omwille van uw naaste familieleden, die in België wonen, Iran

verlaten hebt en naar België gekomen bent (CGVS II, p. 3, 18). U haalt zelfs aan dat de belangrijkste

reden waarom u niet meer terug wilt naar Iran is dat uw volledige familie in België verblijft, uw vader,

moeder, broers en zussen (CGVS II, p. 18). In Iran heeft u niemand meer, zegt u. Naast uw

schoonfamilie woont echter zeker ook nog een broer van u in Iran en uw vriendin Mo. (…) (verklaring

DVZ, d.d. 10/02/2020, vraag 15, 17; CGVS I, p. 3, 5; & CGVS II, p. 11). Hoewel u verklaart dat het zeer

moeilijk zal zijn om opnieuw een leven op te bouwen in Iran, benadrukt u echter ook dat er geen

elementen zijn waarom het voor u in persoonlijk, in concreto, moeilijk zou zijn of bijvoorbeeld moeilijker

zou zijn dan voor andere Iraniërs om werk te vinden (CGVS II, p. 17).

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, is in het administratief dossier gevoegd.

De overige door u voorgelegde documenten wijzingen bovenstaande vaststellingen niet. Uw originele

Shenasnameh, de kopie van uw Melli-kaart en de kopie van de derde pagina uit uw paspoort

ondersteunen uw nationaliteit en identiteit die niet in twijfel worden getrokken. De Turkse verblijfsplaats

en de kopie van het aanmeldingsformulier van UNHCR in Turkije ondersteunen uw verblijf in Turkije

hetgeen evenmin betwist wordt. Het doopcertificaat, de aanbevelingsbrief en de prints van de online

christelijke groepen werden reeds besproken. De kopie van het valse Australische paspoort waarmee u

vanuit Turkije gereisd bent, heeft geen invloed op de vaststellingen betreffende de geloofwaardigheid

van uw bekering.

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 de artikelen 48/3 en 48/4

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 materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

2.2.1. 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.

2.2.2. 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
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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.

2.2.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij verklaart een terugkeer naar Iran te vrezen omwille van

haar bekering tot het christendom. Evenwel dient erop te worden gewezen dat in de bestreden

beslissing verschillende vaststellingen worden gedaan die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van

haar bewering dat zij zich in Iran bekeerde. Meer bepaald wijst verwerende partij erop dat (A) het feit dat

verzoekende partij zich dermate snel heeft bekeerd tot een andere godsdienst zeer ernstige

vraagtekens oproept en dat het hierbij (i) weinig aannemelijk is dat verzoekende partij zonder veel

kennis ter zake beslist om zich te bekeren tot het christendom; (ii) ook weinig ernstig is dat verzoekende

partij omwille van haar bekering in staat zou zijn geweest om haar oom en zichzelf het jarenlange

misbruik te vergeven en (iii) weinig aannemelijk is dat de verantwoordelijken van haar huiskerk haar zo

snel na haar kennismaking met het christendom toelieten in hun kerk, nu in de Iraanse context verwacht

mag worden dat de verantwoordelijken, voor hun eigen veiligheid, zelf ook enig voorbehoud inbouwen

bij het aanvaarden van nieuwe bekeerlingen; (B) er enkele merkwaardigheden kunnen worden

vastgesteld betreffende haar geloofspraktijk in Iran in de periode tussen haar daadwerkelijke bekering

op 9 december 2015 en haar definitief vertrek uit Iran op 11 khordad 1395 (31 mei 2016), daar (i) zij bij

de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat zij via internet opleidingen kreeg om de bijbel te

bestuderen, terwijl zij tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal meldde

dat haar enige christelijke activiteit het bijwonen van de vieringen was; (ii) zij in die zes maanden slechts

één keer dan wel slechts twee keer naar een huiskerkviering is geweest, waarvan één keer op het

moment dat het verlossingsgebed werd opgezegd, doch zij tijdens haar persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal niet meer in staat blijkt te zijn om zich te herinneren wat er dan inhoudelijk

tijdens die ene of eventueel twee huiskerkvieringen werd gezegd; en (iii) zij tegenstrijdig is over het

moment waarop de vieringen plaatsvonden, nu zij tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud stelde dat

de huiskerken altijd plaatsvonden op zondag en dit meestal om 9 uur ’s morgens, terwijl zij tijdens haar

tweede persoonlijk onderhoud stelt dat deze vieringen altijd op weekdagen doorgingen waarbij de

specifieke dag zelfs steeds op het eind van de voorgaande bijeenkomst werd medegedeeld; en (C)

verzoekende partij initieel bewust foutieve verklaringen aflegde omtrent ondergane vervolgingsfeiten en

haar directe vluchtaanleiding uit Iran, nu zij zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als tijdens haar

eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voorhield dat de Iraanse autoriteiten naar

haar op zoek waren omwille van haar deelname aan huiskerkvieringen hetgeen ertoe leidde dat zij met

haar gezin het land diende te ontvluchten en zij pas tijdens haar tweede onderhoud toegaf dat zij

hierover heeft gelogen en dat er in Iran geen dreiging uitging van de autoriteiten.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen overtuigende argumenten aanhaalt die voormelde

vaststellingen, die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden bekering in

Iran, in een ander daglicht te stellen.
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2.2.4.1. Waar verwerende partij het onaannemelijk acht dat zij zich dermate snel bekeerde tot een

andere godsdienst, meent verzoekende partij dat deze motivering subjectief is. Verzoekende partij

onderstreept dat zij veel heeft meegemaakt en dat zij in het christendom de antwoorden en de rust vond

die zij miste in de islam. Tevens wijst zij erop dat zij door de jaren heen reeds een afkeer ontwikkelde

tegen de islam, waardoor het haar niet veel moeite kostte om zich open te stellen voor een ander geloof.

Verder stelt zij nog dat de basisbeginselen en de waarden van het christendom haar wel bekend waren

en dat deze haar aanzetten om zich te verdiepen in het christendom en zich uiteindelijk te bekeren. In

2017 besloot zij dan ook om zich officieel te bekeren en zich te laten dopen (zie bijlage 3 van het

verzoekschrift).

2.2.4.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verzoekende partij met bovenstaande bemerkingen er niet

in slaagt de verschillende vaststellingen in de bestreden beslissing die het oprechte karakter van haar

bekering tot het christendom ondergraven in een ander daglicht te plaatsen. De Raad wijst erop dat door

verwerende partij terecht wordt vastgesteld dat uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat zij

zonder veel kennis ter zake besliste om zich te bekeren tot het christendom, dit terwijl kan worden

verwacht dat aan een bekering, zijnde een ingrijpende en fundamentele gebeurtenis, zeker gezien de

Iraanse context, een ruime mate van reflectie en studie voorgegaan is. Door verwerende partij wordt in

dit verband immers terecht het volgende overwogen: “Vooreerst roept het feit dat u zich dermate snel

heeft bekeerd tot een andere godsdienst, zeer ernstige vraagtekens op. U haalt aan dat u zich

aangetrokken voelde tot het christendom omdat deze over vergeven gaat (notities van het persoonlijk

onderhoud d.d. 7 januari 2021, CGVS II, p. 9). U was namelijk depressief omwille van het langdurige

misbruik door uw oom waardoor u een schuldgevoel torste waar u, mede vanwege de Iraanse

maatschappelijke context, nergens mee terecht kon, zelfs niet bij uw man (CGVS II, p. 9). Pas na uw

bekering was u naar eigen zeggen in staat om uzelf en uw oom te vergeven en om uw man in te lichten

over het misbruik uit uw jeugd (CGVS II, p. 9). Het is evenwel weinig aannemelijk dat u, die niet meer in

de islam geloofde (CGVS I, p. 16) toch op slechts enkele maanden tijd – u kwam in aanraking met

christendom in de maand shahrivar van het jaar 1394 (hetgeen overeenkomt met augustus à september

2015 in de Gregoriaanse kalender) (CGVS I, p. 16) en voelde zich al christen op 18 azar 1394 (hetgeen

overeenkomt met 9 december 2015) toen een verlossingsgebed voor u werd opgezegd (CGVS II, p. 8) -

in staat zou zijn het christelijk concept van vergeving toe te passen in het kader van een jarenlang

misbruik, uw opgebouwd schuldgevoel en uw depressie. Een overtuigde en diepgelovige bekering

waaraan u deze ommekeer toeschrijft, is, gezien de Iraanse context, namelijk een zeer ingrijpende en

fundamentiele gebeurtenis waarbij dan ook kan worden verwacht dat er aan deze bekering een ruime

mate van reflectie en studie voorgegaan is. Echter, afgezet tegen uw verklaringen dat uw afkeer van de

islam geleidelijk kwam en u desbetreffend enkele concrete voorbeelden – waaronder kinderhuwelijken

en polygamie - aanhaalt (CGVS II, p. 7), blijkt dat u reeds overtuigd raakte van het christendom terwijl u

zelfs niets afwist over het christendom op het moment dat uw vriendin u hiermee in contact brengt

(CGVS I, p. 17), waarbij u zich bovendien in de enkele maanden die er tussen uw kennismaking met het

christendom en uw daadwerkelijke bekering lagen, slechts kon verdiepen in de nieuwe religie via het

lezen van de bijbel en de brochures die u kreeg van uw vriendin (CGVS II, p. 8). Voorgaande overtuigt

dan ook niet van enige ernstige reflectie en studie voordat u zich bekeerde tot het christendom, temeer

u – voor wat betreft het lezen in de bijbel – immers aangeeft dat u eerst in Genesis begon te lezen maar

dit te moeilijk vond, waarna u op aanraden van uw vriendin in het nieuwe testament bent beginnen te

lezen (CGVS II, p. 8). Frappant is dan ook dat u tijdens uw onderhoud op het CGVS niet op de hoogte

blijkt te zijn van de passages over polygamie in het boek Genesis (CGVS II, p 9), hetgeen een eventuele

aanname van enige reflectie en studie compleet onderuit haalt. Het feit dat u zonder veel kennis ter

zake beslist om u te bekeren tot het christendom is bijgevolg weinig aannemelijk en het feit dat u

bijgevolg omwille van uw bekering in staat zou zijn geweest om uw oom en uzelf het jarenlange misbruik

te vergeven, is dan ook weinig ernstig en ondergraaft de oprechtheid van uw bekering.”.

2.2.5.1. Waar in de bestreden beslissing wordt opgemerkt dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde dat zij via internet opleidingen kreeg om de Bijbel te bestuderen, terwijl zij tijdens haar

tweede persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal meldde dat haar enige christelijke

activiteit het bijwonen van de vieringen was, ontkent verzoekende partij haar verklaring bij de Dienst

Vreemdelingenzaken en stelt zij dat zij alleen online lessen volgde in België. Verzoekende partij wijst

erop dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken alles zeer kort en bondig diende uit te leggen en dat zij de

kans niet kreeg om eventuele onduidelijkheden en misverstanden uit te klaren.

2.2.5.2. De Raad wijst er evenwel op dat blijkens de ‘vragenlijst CGVS’ die werd ingevuld op de Dienst

Vreemdelingenzaken, verzoekende partij aldaar over haar religieuze activiteiten in Iran het volgende

verklaarde: “Een vriendin van me (M.) heeft me overtuigd om te bekeren. We gingen elke zondag naar
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de viering in Karaj. We waren ongeveer met 12 personen en zongen religieuze liederen. Via internet

hadden we de opleiding om de Bijbel te bestuderen. (…)” (vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Er dient te

worden vastgesteld dat verzoekende partij duidelijk over de gebeurtenissen in Iran vertelde, waardoor

niet ingezien kan worden waarom zij het plots over haar religieuze activiteiten in België zou hebben

gehad. Dat haar verklaringen verkeerd werden genoteerd en/of dat er sprake is van een misverstand,

toont verzoekende partij op geen enkele wijze aan. De Raad wijst er bovendien op dat haar verklaringen

bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan haar werden voorgelezen in het Farsi en dat zij deze ter

goedkeuring ondertekende (zie vragenlijst CGVS, p. 2). Bij de aanvang van haar persoonlijk onderhoud

op het Commissariaat-generaal gaf verzoekende partij nog aan dat het interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken goed was verlopen, dat ze de tolk goed had verstaan en dat zij geen opmerkingen

had over dit interview enkel dat het “heel kort” was (notities CGVS d.d. 25/09/2020, p. 2). Aangezien

evenwel nergens uit voormelde vragenlijst blijkt dat verzoekende partij een tijdslimiet werd opgelegd

binnen dewelke zij haar asielmotieven diende uiteen te zetten en haar bovendien bij de invulling van

voormelde vragenlijst bij vraag 3.5 de gelegenheid werd geboden haar asielrelaas zelf te vertellen,

waarbij gevraagd werd naar de feiten die geleid hebben tot haar vlucht uit haar land van herkomst, kan

de uitleg dat het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken “heel kort” was niet volstaan om de

vastgestelde tegenstrijdigheid in haar verklaringen over haar religieuze activiteiten in Iran in een ander

daglicht te stellen. Ten slotte bemerkt de Raad nog dat het louter ontkennen van haar verklaring bij de

Dienst Vreemdelingenzaken de vastgestelde tegenstrijdigheid evenmin opheft.

2.2.6.1. Inzake de vastgestelde tegenstrijdigheid in haar verklaringen over het moment waarop de

vieringen plaatsvonden, oppert verzoekende partij dat zij duidelijk verkeerd werd begrepen.

Verzoekende partij geeft aan dat de vieringen altijd op zondag plaatsvonden en dat niet de dag maar de

plaats van de vieringen zelf veranderde.

2.2.6.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij ook hier niet aantoont dat haar verklaringen verkeerd

werden genoteerd. Overigens bestaat, hoewel het gehoorverslag van de commissaris-generaal geen

authentieke akte of proces-verbaal uitmaakt, een vermoeden van wettigheid tot het bewijs van het

tegendeel dat wat werd neergeschreven correct is gebeurd (RvS 15 februari 2007, nr. 167.854). Het

bewijs van het tegendeel impliceert dat de asielzoeker kan bewijzen, aan de hand van concrete

elementen, dat wat werd neergeschreven niet zo door hem werd gezegd. De Raad wijst erop dat haar

verklaringen tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud als volgt werden genoteerd:

“U zegt dat een van de voorzorgsmaatregelen was dat de vieringen altijd op weekdagen doorgingen?

Ja

Altijd op weekdagen?

Nee, het moment, de dag en de plaats werd aan het einde van een vorige bijeenkomst aangekondigd.

Men zei dan: volgende week op die dag bij die persoon

Maar altijd op weekdagen?

Ja, enkel donderdag en vrijdag niet” (notities CGVS d.d. 07/01/2021, p. 12). De bewering van

verzoekende partij dat zij verkeerd begrepen zou zijn geweest kan in redelijkheid door de Raad niet

worden gevolgd daar voormelde neerslag van het onderhoud duidelijk niet voor interpretatie vatbaar is

en zij duidelijk aangaf dat de vieringen altijd op weekdagen doorgingen en dat de specifieke dag én

plaats steeds op het einde van de voorgaande bijeenkomst werd medegedeeld. Ten slotte merkt de

Raad nog op dat het louter verwijzen naar één van de tegenstijdig bevonden versies deze

tegenstijdigheid niet opheft.

2.2.7.1. Betreffende de motivering in de bestreden beslissing dat zij initieel bewust foutieve verklaringen

aflegde omtrent ondergane vervolgingsfeiten en haar directe vluchtaanleiding uit Iran, merkt

verzoekende partij op dat zij verkeerd advies had gekregen en bang was. Het gegeven dat zij eerst de

waarheid niet durfde te vertellen betekent echter niet dat zij gelogen heeft over haar bekering en haar

vrees bij terugkeer naar Iran.

2.2.7.2. De Raad wijst er evenwel op dat van een verzoeker om internationale bescherming

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis

te nemen van en te oordelen over zijn verzoek om internationale bescherming, van begin af aan in

vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten. Van een kandidaat-vluchteling,

die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de autoriteiten van het

onthaalland vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. De kandidaat-vluchteling dient dit zo

volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 13 oktober
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2005, nr. 150.135). Bovendien werd verzoekende partij er bij de aanvang van haar interview bij de

Dienst Vreemdelingenzaken op gewezen dat zij de waarheid dient te vertellen, dat valse of onjuiste

verklaringen tot gevolg kunnen hebben dat haar verzoek om internationale bescherming wordt

verworpen en dat zij niet diegenen mag geloven die haar aanraden om feiten toe te voegen, uit te

vinden of anders voor te stellen. De vaststelling dat verzoekende partij ook na deze raadgevingen

niettemin besloot bewust foutieve verklaringen af te leggen omtrent de ondergane vervolgingsfeiten en

haar directe vluchtaanleiding uit Iran, en zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als tijdens haar eerste

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal volhield dat de Iraanse autoriteiten naar haar op

zoek waren omwille van haar deelname aan huiskerkvieringen hetgeen ertoe geleid zou hebben dat zij

met haar gezin het land diende te ontvluchten, doet dan ook ernstig afbreuk aan de algemene

geloofwaardigheid van verzoekende partij.

2.2.8. De Raad wijst er vervolgens op dat de vaststelling dat aan de bekering en geloofsactiviteiten van

verzoekende partij in Iran geen geloof kan worden gehecht, eveneens een negatieve indicatie vormt

voor de geloofwaardigheid van haar beweerde voortgezette geloofsactiviteiten na aankomst in Turkije

en Europa. Aangezien haar bekering in Iran niet geloofwaardig is, kan er immers aan haar motivatie om

in België naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht worden en kan er besloten worden

dat zij hier eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging naar de

kerk gaat. Bovendien worden in de bestreden beslissing nog een aantal vaststellingen gedaan die het

opportunistisch karakter van haar geloofsactiviteiten in België bevestigen. Meer bepaald overweegt

verwerende partij dienaangaande het volgende: “Ofschoon u een bevestigingsbrief voorlegt van de

Iraanse evangelische kerk in Kuurne d.d. 17 november 2019 waarin gesteld wordt dat u sedert 31 maart

2019 naar de kerk komt, dat u zeer actief bent in de kerk en dat u meestal aanwezig bent op de

samenkomsten, blijkt echter uit de treintickets die u ter staving hebt voorgelegd en waarbij u verklaarde

dat u deze in het begin niet bijhield maar dat u wel alle treinkaartjes tot voor corona hebt voorgelegd

(CGVS I, p. 13), dat u vooral in de maanden juni 2019 tot en met november 2019 quasi wekelijks naar

Kortrijk reisde, maar nadien, in de maand december 2019 nog maar twee keer en in 2020 nog slechts

één keer geweest bent, meer bepaald op 16 februari 2020, terwijl de coronapandemie met de

bijhorende beperkende maatregelen pas ingingen op half maart 2020. De bewering uit de

bevestigingsbrief d.d. 17 november 2019, namelijk dat u meestal aanwezig bent, kan dus niet zomaar

doorgetrokken worden voor de periode vanaf december 2019 tot en met half maart 2020. Dat uw

kerkgang bovendien duidelijk afneemt bijna onmiddellijk na datum van de brief, lijkt het opportunistisch

karakter van uw geloofspraktijk in België enkel maar te bevestigen.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u reeds van in het begin het gevoel had dat deze kerk in Kuurne

niet voldeed aan uw verwachtingen (CGVS II, p. 14). In dit verband doet het dan ook verbazen dat u

geen andere kerkgemeenschap hebt opgezocht. Hoewel u aangeeft op zoek te zijn, maar geen

aansluiting kon vinden met de kerkgemeenschap in Brugge (CGVS II, p. 14) omwille van de taalbarrière

en u tevens hoorde dat er in Roeselare en Antwerpen Farsi-talige gemeenschappen zijn (CGVS II, p.

14), hebt u nog geen concrete toenadering gezocht. Voor wat betreft de gemeenschap in Roeselare, die

in dezelfde provincie als uw woonplaats ligt, stelt u nog geen contact te hebben omdat u er eerst een

contactpersoon moet vinden die u een telefoonnummer kan geven (CGVS II, p. 14). Deze verklaringen

kunnen weinig overtuigen. Immers, de Iraanse, evangelische kerk in Roeselare bleek tot eind 2019 over

een actief facebookprofiel te beschikken, dat op heden nog steeds raadpleegbaar is waarop het adres,

de website en een telefoonnummer staan vermeld. Het is bijgevolg moeilijk te begrijpen dat u, als

bekeerde Christen die uw geloof niet ten volle kon beleven in de Kerk van Kuurne en die in Brugge geen

aansluiting vond wegens een taalbarrière, geen contact hebt gezocht met de kerk in Roeselare, hetgeen

opnieuw doet twijfelen aan de oprechtheid van uw geloofsbeleving. Hier kan ten overvloede nog aan

toegevoegd worden dat ook uw argument als zou de reis eventueel te moeilijk zijn (CGVS II, p. 14), niet

kan overtuigen. U legt namelijk enkele treintickets voor waarmee u wenst te staven dat u vanuit

Oostende naar Kortrijk reisde om naar de kerk in Kuurne te gaan. Bij nazicht op de website van de

NMBS (nationale maatschappij Belgische spoorwegen) blijkt dat u minstens één uur à anderhalf uur

onderweg was. Wanneer gekeken wordt naar de reistijd van Oostende naar Roeselare, dient

vastgesteld dat dit tussen vijfenveertig minuten en één uur vijftien minuten ligt.

Tot slot verklaart u dat u voor wat betreft uw geloofsbeleving in België ook lid bent van telegramgroepen

en dat u online buitenlandse kerken zoals de kerk van Toronto en de kerk North of London opvolgt

(CGVS II, p. 14). U verklaarde ook dat u lid bent van verschillende christelijke telegramgroepen waar u

vragen kan stellen (CGVS II, p. 14 & 15). Wanneer er verder gevraagd wordt naar de groepen waarin u

vragen stelde, blijkt echter dat u helemaal niet met uw vragen in deze groepen terecht kan, enkel bij de

kerk van Toronto (CGVS II, p. 16). Opnieuw dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen weinig

consistent zijn. Omwille van voorgaande bedenkingen kan er aan de prints die u na het tweede gehoor

per email overmaakte, bovendien geen bewijswaarde gehecht worden daar er niet uit opgemaakt kan
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worden dat ze dateren van voor het tweede onderhoud en bijgevolg waarschijnlijk nadien alsnog

geproduceerd zijn om u een asielprofiel aan te meten.

In dezelfde lijn zijn er de bedenkingen te maken voor wat betreft uw Facebookprofiel, waar u christelijke

boodschappen op post. Hierover dient vastgesteld te worden dat het eerste religieuze bericht dateert 25

september 2020, de dag van uw eerste onderhoud op het CGVS, terwijl het eerste algemene bericht op

uw facebookpofiel dateert van 5 maart 2020. U werd tijdens het eerste onderhoud bevraagd over uw

facebook-profiel en verklaarde toen dat dit een openbaar profiel was dat u gebruikte om te prediken

(CGVS I, p. 8). Wanneer u geconfronteerd werd met de vaststelling dat er op dat moment geen

christelijke berichten op terug te vinden zijn, stelde u dat het profiel mogelijk toch niet openbaar staat en

toont u op uw gsm een Perzisch bericht waarvan u zei dat dit een religieus bericht was (CGVS I, p. 8).

Wanneer er tijdens het tweede onderhoud wordt teruggekomen op uw Facebook-account waar er

ondertussen wel veelvuldig christelijke boodschappen op zijn geplaatst, stelt u dat u dit doet omdat u

erin gelooft en u uzelf wilt zijn, u zo uw geloof wilt uiten en dat u zich ervan bewust bent dat dit volgens u

problematisch is bij terugkeer (CGVS II, p. 13). Het is echter weinig ernstig van u te beweren dat u uzelf

wilt zijn en uw geloof wilt uitten via Facebook als blijkt dat het eerste christelijke bericht gepost werd de

dag dat u hierover bevraagd werd op het CGVS. Het toont eens te meer het opportunistische en aldus

onoprechte karakter van uw facebookgebruik en bijgevolg uw geloofsovertuiging aan. Bijgevolg kan van

u worden verwacht dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst er

immers op dat deze facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn

(CGVS II, p. 13). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd

aan uw administratief dossier blijkt bovendien 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 – wat u niet heeft –, die bij terugkeer een groter risico lopen om in de

aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.”

Daar waar verzoekende partij oppert dat zij wel degelijk veel naar de kerk ging voor de pandemie en dat

zij toen de coronapandemie uitbrak uiteraard niet meer naar de kerk is kunnen gaan, stelt de Raad vast

dat verzoekende partij voorbijgaat aan de pertinente vaststelling in de bestreden beslissing dat uit haar

treintickets blijkt dat zij vooral in de maanden juni 2019 tot en met november 2019 quasi wekelijks naar

Kortrijk reisde, maar nadien, in de maand december 2019 nog maar twee keer en in 2020 nog slechts

één keer geweest is, meer bepaald op 16 februari 2020, terwijl de coronapandemie met de bijhorende

beperkende maatregelen pas ingingen op half maart 2020.

Verder brengt verzoekende partij nog een aantal screenshots van haar Facebookpagina bij waaruit moet

blijken dat zij reeds voor haar persoonlijk onderhoud van 25 september 2020 religieuze boodschappen

publiceerde op haar Facebookprofiel (zie bijlage 4 van het verzoekschrift). De Raad stelt evenwel vast

dat hoe dan ook geldt dat deze Facebookpublicaties niet publiekelijk zichtbaar waren op het moment

van haar eerste persoonlijk onderhoud en dat het dan ook opmerkelijk blijft dat verzoekende partij

blijkbaar plots op 25 september 2020, de dag van haar eerste persoonlijk onderhoud, openbare en voor

iedereen zichtbare religieuze berichten begint te posten. Wat er ook van zij, het gegeven dat

verzoekende partij ook reeds voor 25 september 2020 religieuze boodschappen publiceerde volstaat

allerminst om aan te tonen dat zij op oprechte gronden is bekeerd tot het christendom. Ook inzake deze

Facebookpublicaties moet worden opgemerkt dat, gelet op de onoprechte bekering van verzoekende

partij en het aldus opportunistische karakter van deze religieuze Facebookberichten, van verzoekende

partij verwacht kan worden dat zij deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Tevens

geldt ook voor deze berichten dat niets erop wijst dat deze reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten

gekomen zijn.

Ten slotte meent de Raad nog dat verzoekende partij met haar louter betoog dat zij uitgebreid verteld

heeft over het protestantisme en het citeren van bepaalde passages uit haar persoonlijke onderhouden

op geen enkele wijze in concreto afbreuk doet aan voormelde pertinente vaststellingen waaruit blijkt dat

in casu geenszins sprake is van een oprechte bekering tot het christendom.

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.

2.2.9. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog duidt op de algemene situatie in Iran voor

(bekeerde) christenen, wijst de Raad er evenwel op dat de loutere verwijzing naar de algemene
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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 niet aannemelijk heeft gemaakt waaruit terecht kan worden besloten tot het

opportunistisch karakter van haar religieuze activiteiten in Europa en 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.

2.2.10. De Raad stelt ten slotte nog vast dat verzoekende partij de motieven in de bestreden beslissing

aangaande haar verklaring dat zij zich gemeld heeft als bekeerling bij de Verenigde Naties in Turkije,

haar verklaring in Iran over geen rechten te bezitten en haar directe vluchtaanleiding uit Iran, namelijk

het faillissement van haar man, ongemoeid laat waardoor deze als onbetwist en vaststaand worden

beschouwd.

2.2.11. 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.

2.2.12. 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.

2.2.13. 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. 25

september 2020 en 7 januari 2021 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 (RvS 21 maart

2007, nr. X; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.14. 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.
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2.2.15. Het middel is ongegrond. 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.

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 negenentwintig 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


