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nr. 264 486 van 29 november 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DEN BRUEL

Waterloopstraat 59

2300 TURNHOUT

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 10 november 2021

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

staatlozen van 3 november 2021.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 18 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat M. VAN DEN BRUEL en van attaché I. SNEYERS, 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 bezit u de Iraanse nationaliteit, bent u van Turkse origine en bent u afkomstig

uit Hamedan, Iran. U was woonachtig in de Shahr-e Qods in Teheran. U behaalde een bachelor in kunst

aan de universiteit van Kashan en was werkzaam in Iran in de bouw.

U bent geboren als moslim (sjiiet) maar bekeerde zich in de ergens eind dey of begin bahman van 1399

(Iraanse kalender, stemt overeen met eind januari of begin februari 2021 volgens de Westerse kalender)

tot het protestantisme.
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Tijdens uw studententijd was u een eerste keer in contact gekomen met het christendom. U las rond

1383-84 een boek in het Perzisch met als titel ‘de (her)gekruisigde Jezus’ (Masih Baz Mazloeb). Enkele

maanden later zag u ook een film over het leven van Jezus Christus met Mel Gibson. U begon toen het

christendom te vergelijken met de islam, waarbij u begon te twijfelen aan de islam. Voor u werd duidelijk

dat wat u van kinds af aan had geleerd over de islam niet correct was. U stelde zich onder meer vragen

bij het feit waarom u de God van de islam steeds moest smeken om niet gestraft te worden. De God van

de islam begon u te beschouwden als een God van woede en wraak. U begon de islam tevens als een

religie van angst, een gewelddadige religie te beschouwen. In de Koran stond overal geschreven dat de

afvallige of ongelovige moest worden aangevallen en gedood. U kwam hierna niet direct meer in contact

met het christendom maar begon zich hierdoor minder aan de regels en rituelen van de islam te houden.

Zo stopte u in die periode met het dagelijks gebed te doen. Vermoedelijk op 16 khordad 1384 (6 juni

2005) huwde u met Z. R. (…), die van Perzische origine is en sjiiet. U had haar leren kennen op de

universiteit. In tegenstelling tot u kwam zij uit een erg religieuze en gelovige familie. In de eerste vier of

vijf jaar van jullie huwelijk deed ook uw echtgenote niet zo regelmatig haar dagelijks gebed, maar dit

veranderde toen ze zwanger werd. Ze begon dagelijks het gebed te doen en de koran te lezen en te

beluisteren. Ze dacht dat ze door dit alles een mooi kind zou krijgen. Ze deed toen zelfs mee aan de

ramadan terwijl dit volgens u medisch gezien niet goed was voor een zwangere vrouw. Haar moeder

beweerde evenwel het tegendeel. Op 13 aban 1389 (4 november 2010) werd jullie dochter R. (…)

geboren. Toen uw schoonvader uw pasgeboren dochter de koran wou lezen, heeft u hem

tegengehouden. Sindsdien zijn de problemen met uw toenmalige echtgenote en schoonfamilie

begonnen. Telkens u naar het huis van uw schoonouders ging, werd het u kwalijk genomen dat u uw

dagelijks gebed niet deed. In de maand mordad van 1398 (juli-augustus 2019) kwam uw schoonmoeder

bij jullie op bezoek. Uw toenmalige echtgenote verliet hierop samen met haar moeder en jullie dochter

de woning. U dacht dat ze voor een paar dagen op bezoek ging bij haar moeder, maar uiteindelijk

keerde ze niet meer terug naar huis. Sindsdien leven u en uw echtgenote feitelijk gescheiden. Elke

poging om haar terug te krijgen mislukte. Het geloof was een struikelblok geworden in jullie huwelijk.

Rond 7 Aban 1399 (28 oktober 2020) werd de scheiding officieel uitgesproken door de rechtbank.

Sindsdien trok u zich in uzelf terug, bleef u vaak thuis en kampte u met heel wat psychische problemen.

U ging zelfs niet meer werken. Ongeveer een maand na uw scheiding, in de maand azar van 1399 (21

november 2020 t.e.m. 20 december 2020) kwam een vriend van u, A. S. (…), u opzoeken om te zien

wat er scheelde. Julie begonnen gesprekken te hebben. U had A. (…) acht à negen jaar eerder via uw

werk in de bouw leren kennen en jullie waren na verloop van tijd goede vrienden geworden. Hij woonde

net zoals u in Shahr-e Qods. Deze gesprekken gaven u een vredig gevoel. Een paar keer vroeg u hem

waar zijn rust en vrede vandaan kwamen, maar hij gaf u hierop in eerste instantie geen duidelijk

antwoord. U vermoedde dat hij u hiervoor nog niet voldoende vertrouwde. Uiteindelijk vroeg hij u na een

tijdje of hij u kon vertrouwen, waarop hij u vertelde dat hij twee à drie jaar eerder bekeerd was tot het

christendom.

Dit gebeurde ongeveer een maand na het begin van jullie gesprekken, in de maand dey van 1399 (21

december 2020 t.e.m. 19 januari 2021). Hij raadde u aan om te vergeven en iedereen lief te hebben. Hij

vertelde u toen ook over wekelijkse bijeenkomsten van een huiskerk waar hij heen ging. Toen u hem op

dat ogenblik vroeg om u mee te nemen naar een dergelijke bijeenkomst, antwoordde hij dat dit nog niet

mogelijk was. Ongeveer twee à drie weken later, ergens eind dey of begin bahman van 1399 (eind

januari of begin februari 2021), nam hij u een eerste keer mee naar een bijeenkomst van zijn huiskerk.

Deze vond plaats in een boomgaard aan de rand van uw wijk. U beschouwt dit moment als het ogenblik

waarop u zich bekeerde tot het christendom. U ervaarde er veel positieve energie, kreeg een goed

gevoel door de sfeer die er heerste en het was alsof licht uw lichaam binnenkwam. Ook de week nadien

nam u deel aan een dergelijke bijeenkomst. U ontving toen ook kopieën uit het evangelie volgens

Johannes. U nam vervolgens deel aan bijeenkomsten tot nieuwjaar en dit steeds op dezelfde plaats.

Tijdens het nieuwsjaarverlof vonden er gedurende twee weken geen bijeenkomsten plaats. In het

tweede deel van de maand Farvardin van 1400 (begin april 2021) hervatten jullie de

huiskerkbijeenkomsten. De volgende vier of vijf bijeenkomsten vonden plaats in een andere boomgaard

in de wijk . Tijdens die maanden leerde u dat het christendom een religie van vergeving en liefde was.

Op 6 of 7 khordad 1400 (27 of 28 mei 2021) kwamen jullie andermaal samen met de huiskerk, waarbij

het steeds de gewoonte was dat jullie bij het begin jullie gsm afgaven, toen jullie tien minuten na het

begin van de bijeenkomst werden opgeschrikt door het geluid van een auto. Iemand ging kijken en riep

om te vluchten. Iedereen vluchtte hierop in paniek in een andere richting. U liep naar het einde van de

boomgaard, sprong over de muur naar de naastgelegen boomgaard en ging op die manier twee of drie

boomgaarden verder. Daar wachtte u een uur tot alles rustig was geworden, waarop u te voet

terugkeerde naar huis. Daar nam u uw paspoort en het beetje geld dat u had liggen waarna u de bus

vanuit Teheran naar Urmia nam. Daar deed u in een theehuis een rondvraag of ze iemand kende die u

bij uw vertrek uit Iran kon helpen. U kwam er in contact met een man die aangaf u tegen betaling te
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kunnen helpen naar Turkije te gaan. Nog diezelfde dag ontmoette u een handlanger van hem die u liet

instappen in een voertuig en jullie begaven zich in de richting van de grens. U werd op een locatie

afgezet van waaruit u uw reis te voet naar Turkije verderzette. Na twee dagen stappen bereikte u

Turkije. U verbleef ongeveer één week in Turkije, waarna u de grens met Griekenland overstak. Na een

initiële terugleiding door de Griekse autoriteiten naar Turkije slaagde u er bij uw tweede poging een dag

later in Griekenland te bereiken en er te blijven. U bleef er in totaal ongeveer drie-en-een-half maand.

Ongeveer een maand na uw vertrek uit Iran, in de maand Tir van 1400 (juni-juli 2021) kwamen leden

van de veiligheidsdiensten een eerste keer bij u thuis langs. Uw moeder en zus waren toen thuis. Ze

waren met twee, maakten zich niet bekend, stelden een paar vragen over u en gingen daarna weg.

U vernam tevens dat de autoriteiten de plek waar jullie met de huiskerk waren samengekomen volledig

verwoest hebben. Het lot van de andere leden van uw huiskerk is u sinds de inval van de autoriteiten

onbekend. Vanuit Griekenland probeerde u A. (…) zonder succes drie of vier keer te bellen. Zijn gsm

stond uit. Tijdens uw verblijf in Griekenland diende u er een verzoek om internationale bescherming in.

In het kader van dit verzoek werd u gehoord, waarop u een verblijfskaart geldig voor twee jaar ontving.

U werd in Griekenland erkend als vluchteling. Na ontvangst van deze kaart had u tien dagen de tijd om

zich bij de asielinstanties in Athene te melden. Dat deed u ook, maar bij aankomst daar kreeg u te horen

dat het te druk was en u binnen een paar maanden diende terug te komen. Op 12 september 2021

verliet u Griekenland en reisde in het bezit van valse identiteitsdocumenten per vliegtuig naar België.

Nog diezelfde dag kwam u hier in België aan. U werd op de luchthaven van Luik onderschept met valse

identiteitsdocumenten en nog diezelfde dag overgebracht naar een gesloten centrum. Op 28 september

2021 diende u in het centrum voor illegalen in Merksplas een verzoek om internationale bescherming in.

Ongeveer tien dagen geleden, rond 10 of 11 oktober 2021, zijn de veiligheidsinstanties bij u thuis

langsgekomen op zoek naar u. Zij voerden toen een huiszoeking uit waarbij uw shenasnameh

(geboorteboekje) en karte melli (nationale kaart), vermoedelijk ook uw rijbewijs en dit samen met een

paar boeken en brochures in beslag werden genomen. U weet niet over welke boeken het hier juist

allemaal ging, maar u had thuis een aantal delen uit de bijbel (uit het evangelie volgens Johannes)

afgeprint liggen, die tevens werden meegenomen. Deze personen identificeerden zich op geen enkel

ogenblik aan uw moeder die toen thuis was. Dit bezoek hield duidelijk rechtstreeks verband met uw

bekering tot het christendom.

U vreest bij terugkeer naar Iran voor uw geloofsafval en bekering tot het christendom te worden

geëxecuteerd.

Ter staving van uw verzoek legde u een gedeeltelijke kopie neer van de voorzijde van uw karte melli

(nationale kaart) en van de eerste bladzijde van uw shenasnameh (geboorteboekje).

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.

Het feit dat u de autoriteiten heeft misleid met betrekking tot uw identiteit en/of uw nationaliteit door

valse informatie of valse documenten te verstrekken of door informatie of relevante documenten die een

negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden, rechtvaardigde dat een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

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.

Volgens uw verklaringen vreest u bij terugkeer naar Iran geëxecuteerd te worden omwille van uw

bekering van de islam tot het christendom. U vreest hiervoor de doodstraf te zullen krijgen. Vooreerst

dient er op gewezen te worden dat aan uw verklaringen afgelegd voor de Dienst Vreemdelingenzaken

en voor het Commissariaat-generaal dat u in Griekenland over de vluchtelingenstatus beschikt, geen

geloof kan gehecht worden (verklaring DVZ, vraag 22 en notities persoonlijk onderhoud CGVS , p. 2). U

verklaarde tijdens uw verblijf in Griekenland daar een verzoek om internationale bescherming te hebben

ingediend, in het kader van dit verzoek gehoord te zijn en vervolgens nog tijdens uw verblijf in

Griekenland de vluchtelingenstatus, inclusief een verblijfskaart geldig voor twee jaar (toegevoegd aan

uw administratief dossier) ontvangen te hebben (CGVS, p. 2). Uw status in Griekenland wordt niet

bevestigd door de documenten in uw administratief dossier. Uit informatie van het Griekse ministerie

voor migratie en asiel op datum van 21 september 2021 blijkt immers dat u op 20 juli 2021 in

Griekenland een verzoek om internationale bescherming indiende en dat dit verzoek nog steeds

hangende is. Volgens de ‘Eurodac Search Result’ dat in uw administratief werd gevoegd, diende u
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effectief in Griekenland een verzoek om internationale bescherming in. Dit document ondersteunt echter

evenmin dat u in Griekenland internationale bescherming werd verleend (zie de nota “Eurodac Hit ‘M’”,

waarvan kopie in uw administratief dossier, als interpretatie-instrument van uw “Eurodac Search

Result”). Uit de verklaringen door u afgelegd in het kader van een verhoor door de gerechtelijke federale

politie van het arrondissement Luik, d.d. 13 september 2021, waarvan tevens een kopie van het proces-

verbaal aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat u aangaf dat dat de drie documenten

waarmee u werd onderschept bij aankomst in België (Frans paspoort, Roemeense identiteitskaart en

Grieks identiteitsbewijs met vermelding ‘asylum seeker’) allen door u als vals werden bestempeld

(bijlage 1 pv 012405/2021, federale gerechtelijke politie arrondissement Luik, d.d 13 september 2021, p.

5). Geconfronteerd met deze verklaringen tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS bleef u er

evenwel bij dat het hier om een echt document ging dat u werd overhandigd in het kader van uw

verzoek om internationale bescherming in Griekenland (CGVS, p. 2). Nochtans verklaarde u tijdens

ditzelfde verhoor door de federale politie deze drie documenten van een smokkelaar ontvangen te

hebben bij het verlaten van de boot die u naar Griekenland bracht, alsook dat deze documenten werden

gefabriceerd door een zekere ‘A. C. (…)’ na betaling van 3.000 euro. Dit bedrag diende voor de

financiering van uw traject met de boot van Turkije naar Griekenland, uw vlucht naar België en de

overhandiging van voornoemde drie documenten. Het louter ontkennen van voorgaande verklaringen is

echter onvoldoende ter verantwoording van deze flagrante tegenstrijdigheid. Aan uw bewering dat u

bescherming in een andere lidstaat van de EU werd verleend, kan derhalve geen geloof gehecht

worden. Uw vrees dient derhalve ten aanzien van Iran te worden beoordeeld. Het feit dat uw

verklaringen over uw status in Griekenland en bijhorende documenten niet naar waarheid toelichtte, zet

uiteraard ook uw algehele geloofwaardigheid op de helling. Volledigheidshalve kan hier nog aan worden

toegevoegd dat op een asielzoeker steeds de verplichting rust om van bij aanvang van de

asielprocedure zijn volle medewerking te verlenen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het

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

deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De asielinstanties mogen van een asielzoeker 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 niet heeft voldaan aan deze medewerkingsplicht.

Vervolgens dient vastgesteld te worden dat u niet kon overtuigen omwille van een diepere overtuiging te

zijn bekeerd tot het christendom en dit omwille van onderstaande redenen. Vooreerst dient opgemerkt

dat van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan

uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat de

persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker moet

gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de

geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de

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

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

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

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Uw verklaringen over uw bekering zijn echter

ontoereikend.

Zo legde u ,wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal werd

gevraagd naar uw motivatie om u tot het christendom te bekeren en over uw religieuze leven als moslim

voor uw bekering maar weinig overtuigende verklaringen af. U gaf aan dat u tijdens uw studies in de

periode 1383-84 in aanraking was gekomen met het christendom na het lezen van een boek en het

bekijken van een film met Mel Gibson over het leven van Jezus Christus (CGVS, p. 4 en 10). U

vergeleek hierop wat u in de de film had gezien met het wat in de Koran voorkwam. U begon hierdoor

aan de islam te twijfelen. Het werd voor u duidelijk dat wat u van kindsaf aan geleerd had niet correct

was. U begon de islam als een gewelddadige religie te beschouwen, waarbij moslims als zondaars

werden beschouwd die naar de hel zouden gaan en daarom voortdurend om vergeving moesten vragen

aan God en smeken hen niet te straffen. Dit deed u ertoe besluiten minder de regels en rituelen van de

islam te volgen (CGVS, p. 10). U kwam hierdoor in conflict met uw ex-echtgenote en schoonfamilie, in

het bijzonder na de geboorte van uw dochter. Na uw scheiding in aban 1399 (oktober 2020) zat u enorm

in de put. U kwam in die periode opnieuw in contact met het christendom van uw vriend A. (…). Uw

gesprekken in deze periode met hem deden u goed en gaven u een vredig gevoel. U vond uiteindelijk in

het christendom wat u niet in de islam vond (CGVS, p. 8 en 9). Gepolst naar wat u aansprak in het

christendom had u het over het aspect vergeving en liefde in het christdom. Waar voor u de God van de

islam een God is van woede en wraak, leerde u in de maanden dat u naar de huiskerk ging dat het

christendom een religie van vergeving en liefde was (CGVS, p. 10). Uw zeer veralgemenende

verklaringen aangaande de redenen waarom u besloot het christendom te omarmen, zetten de

oprechtheid van uw bekering op de helling. Bovendien kan hier gewezen worden op de snelheid
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waarmee u zich bekeerde tot het christendom. Nadat u na uw scheiding in de maand azar van 1399 (21

november 2020 t.e.m. 20 december 2020) opnieuw in contact was gekomen met het christendom via uw

vriend A. (…) en hij u de maand erop, in de maand dey van 1399 (21 december 2020 t.e.m. 19 januari

2021) meedeelde dat hij christen was, duurde het immers slechts twee à drie weken (tot eind dey of

begin bahman 1399 - eind januari of begin februari 2021) tot u zich zonder enige verdere studie effectief

bekeerde tot het christendom (CGVS, p. 13 en 14). Men kan verwachten dat er aan deze bekering een

ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker

afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare

geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in die

omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Dit is in uw

bekeringsproces, gelet op bovenstaande vaststellingen, allesbehalve het geval.

Bovendien kunnen er ernstige vraagtekens geplaatst worden bij uw verklaringen omtrent de concrete

omstandigheden die u doen besluiten hebben zich tot het christendom te bekeren. U stelde in dit

verband dat de scheiding van uw echtgenote hierin een cruciaal element speelde. U zat hierna heel

hard in de put, u trok zich in uzelf terug, bleef vaak thuis, ging zelfs niet meer naar uw werk en kampte

met veel psychische problemen (CGVS, p. 13). Uw gesprekken met A. (…) in deze periode deden u

uiteindelijk besluiten eind Dey of begin Bahman van 1399 om zich te definitief te bekeren tot het

christendom (CGVS, p. 14). Echte bij uw beweerde scheiding kunnen ernstige vraagtekens geplaatst

worden. Ofschoon u aangaf dat deze officieel werd uitgesproken door een rechtbank op vermoedelijk

07.08.1399 en er een scheidingsakte werd opgesteld, slaagde u er niet in deze effectief aan te tonen

(CGVS, p. 7 en 8). U initieel gevraagd waar uw scheidingsakte zich bevindt, gaf u aan dat uw

exechtgenote deze in haar bezit heeft en u er zelf geen kopie van heeft (CGVS, p. 7). Later tijdens

ditzelfde onderhoud gaf u evenwel te kennen dat u van de rechtbank een document ontving na de

uitspraak van het vonnis over uw scheiding en dat u hiermee naar een notarist stapte om de scheiding

te laten uitvoeren of registeren (CGVS, p. 11). U vervolgens gevraagd of u dan over

scheidingsdocumenten beschikt, gaf u een bevestigend antwoord waarbij u er tevens mee instemde

deze aan het CGVS te zullen overmaken indien u deze zou terugvinden (CGVS, p. 11). Deze weinig

eenduidige verklaringen stemmen uiteraard tot nadenken en ondermijnen uw geloofwaardigheid in dit

verband. Bovendien gaf u te kennen dat uw huwelijk en uw scheiding tevens stonden ingeschreven op

de derde bladzijde van uw shenasnemeh (CGVS, p. 8). U bent evenwel niet zeker of u dit kan aantonen

via een kopie van deze bladzijde van uw shenasnameh, aangezien het origineel van dit document in

beslag werd genomen tijdens de recente huiszoeking in uw woning. Aan deze huiszoeking en derhalve

ook aan de inbeslagname van dit document kan evenwel geen geloof gehecht worden (cfr. infra). U

slaagde er evenmin in een kopie van deze bladzijde van uw shenasnameh voor te leggen. Het feit dat u

nalaat dit document in zijn geheel neer te leggen en hiervoor geen afdoende reden geeft, doet

vermoeden dat u dit achterwege laat om uw huidige huwelijkssituatie te verdoezelen. Dat u wel een

kopie van het deel van uw shenasnameh met uw identiteitsgegevens neerlegde, doet hieraan geen

afbreuk. U slaagde er tot slot evenmin in enig document neer te leggen waaruit blijkt dat u volgens de

rechtbank na uw scheiding het hoederecht over uw dochter verkreeg.

Daarnaast legde u ook tegenstrijdige verklaringen af over het moment dat u zich daadwerkelijk tot het

christendom bekeerde. Zo verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken zich in de achtste maand

van 1399 (22 oktober 2020 tem 20 november 2020) bekeerd te hebben tot het Protestantisme

(verklaring DVZ, vraag 9). Op het Commissariaat-generaal gaf u evenwel te kennen pas ergens eind

dey of begin Bahman van 1399 (eind januari of begin februari 2021) zich bekeerd te hebben tot het

christendom. U beschouwt hierbij uw eerste huiskerkbezoek als het moment van uw bekering (CGVS, p.

18). Hiermee geconfronteerd ontkende u uw verklaringen hierover afgelegd op de Dienst

Vreemdelingenzaken, waarbij u eraan toevoegde dat u in de achtste maand van 1399 scheidde en het

pas na uw scheiding was dat u gesprekken over het christendom begon te hebben (wat resulteerde in

uw bekering) (CGVS, p. 14). U er vervolgens op gewezen dat in uw verklaring op DVZ, wanneer er werd

gepolst naar uw religie, nochtans duidelijk staat genoteerd dat u zich in de achtste maand van 1399

bekeerde tot het protestantisme, gaf u te kennen dat uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal

de juiste versie van de feiten is. Dit volstaat uiteraard niet ter verantwoording van deze tegenstrijdigheid,

temeer ook het feit dat u tijdens uw persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal uw eerste

huiskerkbezoek (het ogenblik van uw bekering) ook niet duidelijk in de tijd kon situeren. U situeerde dit

eerste huiskerkbezoek immers eerst herhaaldelijk in de maand bahman (11de maand) van 1399

(CGVS, p. 3 en 4), om dit later tijdens ditzelfde onderhoud in de maand dey (10de maand) van 1399 te

situeren (CGVS, p. 13 en 14). Hiermee vervolgens geconfronteerd gaf u aan zelf te twijfelen over het

tijdstip van uw bekering, waarbij u aangaf dat dit vermoedelijk ergens eind dey of begin bahman van

1399 was (CGVS, p. 14). De vaststelling dat u hierover uiteenlopende verklaringen aflegt, ondermijnt uw

geloofwaardigheid verder. Het gaat hier ten slotte om een gebeurtenis die een determinerende invloed

heeft op uw verdere leven dat kan verwacht worden dat deze in uw geheugen gegrift staat zodat u bij
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machte zou moeten zijn de precieze datum weer te geven. Men kan ook verwachten dat een bekering

tot het christendom niet dermate snel verloopt en dat het loutere feit dat u een eerste keer onthaald

werd in de huiskerk en dit u een goed gevoel gaf, niet zou volstaan om een nieuw geloof aan te nemen.

U gaf daarenboven aan in Iran heel concreet kennis gemaakt te hebben met het christendom via uw

vriend A. S. (…). Hij begon met u te praten toen u na uw scheiding toen u in de put zat en introduceerde

u uiteindelijk in een protestantse huiskerk. Ook A. (…) was een bekeerde christen die zich twee à drie

jaar eerder bekeerde. U wist echter heel weinig te vertellen over zijn bekeringstraject. U wist enkel dat

hij in contact was gekomen met het christendom via een opdrachtgever in de bouw en door deze

persoon in een huiskerk werd geïntroduceerd. Hij zou verder niet veel aan u verteld hebben over zijn

bekering. U vermoedt enkel dat het gedrag en de manier van doen van deze opdrachtgever – waarmee

hij steeds een goede werkrelatie had – hem interesse deed krijgen in het christendom (CGVS, p. 12 en

13). Gevraagd of u er niet dan niet bij hem naar vroeg, antwoordde u bevestigend. Hij zou evenwel

steeds uitgesteld hebben hierover meer te vertellen. U heeft ook geen weet hoe die opdrachtgever heet

die hem in contact bracht met het christendom. Dit heeft u hij u evenmin ooit verteld (CGVS, p. 13). U

weet evenmin veel over de motieven van A. (…) om zich te bekeren tot het christendom. U geraakte niet

verder dan dat A. (…) dit deed omdat hij de islam een foute en gewelddadige religie vond (CGVS, p.

13). Dat A. (…), die u reeds acht à negen jaar kende en die u omschrijft als een goede vriend, u wel in

contact zou willen brengen met het christelijk geloof en een huiskerk maar u niet meer zou willen

vertellen over zijn eigen ‘bekeringstraject’ is op zijn minst merkwaardig te noemen. Gezien de hechte

vriendschap die u met hem had ontwikkeld – u noemde hem zelfs uw redder en verlosser -, het feit dat

hij u telkens meenam naar de huiskerk, waar hij bovendien ook nog meestal de dienst leidde, kan

verwacht worden dat hij u in detail over zijn bekering en de totstandkoming van zijn interesse in het

christendom heeft gesproken (CGVS, p. 12 en 14). In dit verband is het trouwens ook opmerkelijk dat u

maar weinig kon vertellen over achtergrond van A. (…). Zo slaagde u er niet in aan te geven waar in de

Shahr-e Qods hij woonde. Als verklaring hiervoor gaf u aan dat u hem immers steeds buitenshuis

ontmoette, nooit bij hem (CGVS, p. 12). Dit staat evenwel haaks op wat u net daarvoor had u verklaard,

met name dat jullie elkaar soms bij jullie thuis ontmoetten (CGVS, p. 12). U wist evenmin met zekerheid

of hij gehuwd was en kende ook de naam van zijn echtgenote niet. U wist verder mee te geven dat hij

een zoon had, maar kende ook zijn naam niet. U wist evenmin waar zijn broer en ouders in Shahr-e

Qods woonachtig zijn (CGVS, p. 12). Verwacht mag worden dat u hier meer details kan geven. Dit alles

ondermijnt bijkomend de geloofwaardigheid van de door u aangevoerde feiten. Opvallend is trouwens

ook dat u buiten de voornaam van één andere medekerkganger geen andere personen van uw huiskerk

bij naam bleek te kennen. U gaf in dit verband aan dat jullie met uzelf inbegrepen met acht personen in

deze huiskerk waren (CGVS, p. 14).

Uw geloofwaardigheid wordt verder ondermijnd door het feit dat uw kennis over het christendom

onvoldoende is, dit ofschoon u aangaf in Iran regelmatig naar de huiskerk te zijn gaan, in Iran stukken

van de Bijbel gelezen te hebben die ook tijdens de huiskerkbijeenkomsten werden besproken en sinds

uw aankomst hier in België de Bijbel volledig te hebben gelezen (CGVS, p. 15). U gevraagd welke

christelijke feestdagen u heeft meegemaakt in de periode dat u in Iran naar de huiskerk ging, haalde u

het geboortefeest van Jezus Christus aan dat u vervolgens foutief benoemde als Pasen (CGVS, p. 15).

U vervolgens gevraagd naar andere christelijke feesten die u kende, haalde u Kerstmis aan dat u

situeerde in de maand januari van onze kalender. U slaagde er niet in aan te geven wat er die dag

gevierd wordt. U vervolgens gevraagd naar de namen van de apostelen van Jezus Christus, slaagde u

er slechts in zes van hen correct te benoemen. U slaagde er evenmin in om buiten de vier evangeliën

en de handelingen andere boeken uit de bijbel te benoemen (CGVS, p. 15). Gezien het ingrijpende

karakter van een bekering van moslim tot het christendom, mag verwacht worden dat hieraan de nodige

reflectie en studie is voorafgaan en u derhalve een betere kennis zou hebben over deze

basisbeginselen van het christendom.

Aangezien aan uw bekering tot het christendom geen geloof meer kan gehecht worden, kan evenmin

nog enig geloof gehecht worden aan uw persoonlijk problemen met de Iraanse autoriteiten hierna. Deze

feiten houden immers rechtstreeks verband met elkaar. Hieraan kan toegevoegd worden dat u

bovendien incoherente en weinig plausibele verklaringen aflegde over deze gebeurtenissen. Dit

versterkt overigens ook uw beweerde bekering.

Vooreerst dient hier te worden opgemerkt dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken het eerste bezoek

van de autoriteiten aan uw woning omwille van uw bekering ongeveer een maand na uw vertrek uit Iran,

niet ter sprake bracht. Het betreft hier nochtans een essentieel element in uw asielrelaas. Hiermee

geconfronteerd tijdens uw persoonlijk onderhoud voor het CGVS gaf u te kennen dat u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken werd aangemaand kort en bondig te antwoorden (CGVS, p. 17). Deze uitleg is

evenwel niet afdoende voor het gegeven dat u uw verklaringen met betrekking tot een essentieel aspect

van uw asielrelaas toen niet ter sprake bracht. U gaf bovendien bij het begin van uw persoonlijk

onderhoud voor het Commissariaat-generaal aan voor de Dienst Vreemdelingzaken bij het invullen van
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de vragenlijst voor het CGVS al uw asielmotieven te hebben kunnen aanhalen en toen geen problemen

te hebben opgemerkt (CGVS, p. 2). Bovendien werd u toen door De Dienst Vreemdelingenzaken

gevraagd of u al uw problemen had uiteengezet, alsook of u naast de door u aangehaalde problemen

nog andere problemen met de autoriteiten in uw land van herkomst hebt gekend. U antwoordde toen

geen andere problemen in deze zin te hebben gekend (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.7). Door

incidenten toe te voegen aan uw verklaringen tijdens uw onderhoud voor het Commissariaat-generaal

zet u de geloofwaardigheid van uw verklaringen bijkomend op de helling.

Verder dient te worden opgemerkt dat ook uw opeenvolgende verklaringen afgelegd voor de Dienst

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal met betrekking tot de door u aangehaalde

huiszoeking door de veiligheidsinstanties bij u thuis niet overeenstemmen. Zo verklaarde u op 11

oktober 2021 voor de Dienst Vreemdelingenzaken zo’n twintig dagen na uw aankomst in België van uw

moeder vernomen te hebben dat agenten bij jullie thuis waren langsgekomen voor een huiszoeking,

waarbij ze religieuze spullen in beslag namen (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.5). U situeerde uw

aankomst in België zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-generaal op 12

september 2021 (verklaring DVZ, vraag 32 en CGVS, p. 8). Op het Commissariaat-generaal situeerde u

deze huiszoeking evenwel op een latere datum. U gaf ditmaal te kennen dat deze plaatsvond ongeveer

tien dagen geleden en dit rond 10 of 11 oktober 2021 (CGVS, p. 6 en 17). Geconfronteerd met uw

tegenstrijdige verklaringen over de tijdssituering van deze gebeurtenis gaf u aan dat uw moeder

analfabeet is , dat ze dit mogelijks met een paar dagen verschil gezegd heeft en dat u al had aangeven

dat dit ongeveer twee weken geleden is gebeurd (quod non) en dat dit derhalve ergens tussen tien

dagen en twee weken geleden moet zijn gebeurd (CGVS, p. 17). Deze uitleg is evenwel niet afdoende

voor het gegeven dat u uw verklaringen met betrekking tot een essentieel aspect van uw asielrelaas

wijzigde. Los van voorgaande kan er trouwens ook op gewezen worden dat u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken enkel aangaf dat tijdens deze huiszoeking religieuze spullen van u werden

gevonden en in beslag genomen, terwijl u tijdens uw persoonlijk onderhoud stelde dat naast boeken,

waaronder stukken uit het evangelie van Johannes uit de bijbel toen ook uw shenasnameh en karte

melli en vermoedelijk ook uw rijbewijs in beslag werden genomen (DVZ,vragenlijst CGVS, vraag 3.5. en

CGVS, p. 6). Gepolst naar de reden voor het ontbreken van uw identiteitsdocumenten gaf u op de

Dienst Vreemdelingenzaken dan weer te kennen dat uw shenansnameh, karte melli en rijbewijs nog in

Iran liggen. U gaf hierbij op geen enkel moment te kennen dat deze in beslag zouden genomen zijn

(verklaring DVZ, vraag 25). Bovenstaande vaststellingen ondermijnen verder de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas. Aan de door u aangehaalde reden waarom u uw volledige shenasnameh niet zomaar

kan voorleggen, kan derhalve evenmin geloof gehecht worden.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er aan de door u aangehaalde bekering en

problemen in dit verband met de Iraanse autoriteiten geen geloof gehecht worden.

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

toegevoegd.

De door u in het kader van uw verzoek neergelegde gedeeltelijke kopieën van uw shenansnameh en

karte melli kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Hieruit blijkt slechts uw identiteit en

nationaliteit, niets meer. Deze worden overigens ook niet door mij betwist. Ze doen evenwel geen

enkele afbreuk aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas.

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 48/3 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) en van “de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur, inzonderheid het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”.

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

Vreemdelingenwet, 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
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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.

2.2.2. De Raad wijst erop 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.

2.2.3. De Raad wijst vooreerst op de vaststelling in de bestreden beslissing dat aan de verklaringen van

verzoekende partij bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en voor het Commissariaat-generaal

(CGVS) dat zij in Griekenland over de vluchtelingenstatus beschikt, geen geloof kan worden gehecht.

Meer bepaald wordt dienaangaande in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: “Vooreerst dient

er op gewezen te worden dat aan uw verklaringen afgelegd voor de Dienst Vreemdelingenzaken en

voor het Commissariaat-generaal dat u in Griekenland over de vluchtelingenstatus beschikt, geen geloof

kan gehecht worden (verklaring DVZ, vraag 22 en notities persoonlijk onderhoud CGVS , p. 2). U

verklaarde tijdens uw verblijf in Griekenland daar een verzoek om internationale bescherming te hebben

ingediend, in het kader van dit verzoek gehoord te zijn en vervolgens nog tijdens uw verblijf in

Griekenland de vluchtelingenstatus, inclusief een verblijfskaart geldig voor twee jaar (toegevoegd aan

uw administratief dossier) ontvangen te hebben (CGVS, p. 2). Uw status in Griekenland wordt niet

bevestigd door de documenten in uw administratief dossier. Uit informatie van het Griekse ministerie

voor migratie en asiel op datum van 21 september 2021 blijkt immers dat u op 20 juli 2021 in

Griekenland een verzoek om internationale bescherming indiende en dat dit verzoek nog steeds

hangende is. Volgens de ‘Eurodac Search Result’ dat in uw administratief werd gevoegd, diende u

effectief in Griekenland een verzoek om internationale bescherming in. Dit document ondersteunt echter

evenmin dat u in Griekenland internationale bescherming werd verleend (zie de nota “Eurodac Hit ‘M’”,

waarvan kopie in uw administratief dossier, als interpretatie-instrument van uw “Eurodac Search

Result”). Uit de verklaringen door u afgelegd in het kader van een verhoor door de gerechtelijke federale

politie van het arrondissement Luik, d.d. 13 september 2021, waarvan tevens een kopie van het proces-

verbaal aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat u aangaf dat dat de drie documenten

waarmee u werd onderschept bij aankomst in België (Frans paspoort, Roemeense identiteitskaart en

Grieks identiteitsbewijs met vermelding ‘asylum seeker’) allen door u als vals werden bestempeld

(bijlage 1 pv 012405/2021, federale gerechtelijke politie arrondissement Luik, d.d 13 september 2021, p.

5). Geconfronteerd met deze verklaringen tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS bleef u er

evenwel bij dat het hier om een echt document ging dat u werd overhandigd in het kader van uw
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verzoek om internationale bescherming in Griekenland (CGVS, p. 2). Nochtans verklaarde u tijdens

ditzelfde verhoor door de federale politie deze drie documenten van een smokkelaar ontvangen te

hebben bij het verlaten van de boot die u naar Griekenland bracht, alsook dat deze documenten werden

gefabriceerd door een zekere ‘A. C. (…)’ na betaling van 3.000 euro. Dit bedrag diende voor de

financiering van uw traject met de boot van Turkije naar Griekenland, uw vlucht naar België en de

overhandiging van voornoemde drie documenten. Het louter ontkennen van voorgaande verklaringen is

echter onvoldoende ter verantwoording van deze flagrante tegenstrijdigheid. Aan uw bewering dat u

bescherming in een andere lidstaat van de EU werd verleend, kan derhalve geen geloof gehecht

worden. Uw vrees dient derhalve ten aanzien van Iran te worden beoordeeld. Het feit dat uw

verklaringen over uw status in Griekenland en bijhorende documenten niet naar waarheid toelichtte, zet

uiteraard ook uw algehele geloofwaardigheid op de helling. Volledigheidshalve kan hier nog aan worden

toegevoegd dat op een asielzoeker steeds de verplichting rust om van bij aanvang van de

asielprocedure zijn volle medewerking te verlenen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het

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

deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De asielinstanties mogen van een asielzoeker 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 niet heeft voldaan aan deze medewerkingsplicht.”

In haar verzoekschrift beperkt verzoekende partij er zich desbetreffend toe te stellen dat zij inderdaad in

de overtuiging was internationale bescherming te genieten in Griekenland en dat zij dit blijkbaar

verkeerd begrepen had wanneer zij een verblijfsrecht kreeg tijdens de procedure tot internationale

bescherming. De Raad onderstreept evenwel dat uit bovenstaande motivering duidelijk blijkt dat

verzoekende partij dienaangaande bewust bedrieglijke verklaringen aflegde, nu zij bij haar gehoor door

de gerechtelijke federale politie van het arrondissement Luik op 13 september 2021 nog beweerde dat

de Griekse verblijfskaart waarvan zij in het bezit was een vals document betrof (administratief dossier,

stuk 7, map landeninformatie, deel 4, verhoor federale gerechtelijke politie, p. 5), terwijl zij tijdens haar

persoonlijk onderhoud voor het CGVS stelt dat zij deze verblijfskaart kreeg toen haar de

vluchtelingenstatus werd toegekend en dat het om een echt document ging (administratief dossier, stuk

4, notities CGVS, p. 2). De Raad is van oordeel dat de vaststelling dat verzoekende partij tegenstrijdige

verklaringen aflegt voor de Belgische overheidsinstanties over haar status in Griekenland en bijhorende

documenten haar algemene geloofwaardigheid onderuithaalt.

Ten slotte merkt de Raad op dat verzoekende partij thans niet betwist dat zij in Griekenland niet over

een beschermingsstatus beschikt. Haar vrees dient derhalve ten aanzien van Iran te worden

beoordeeld.

2.2.4. De Raad stelt vast dat verzoekende partij bij een terugkeer naar Iran vreest geëxecuteerd te

worden omwille van haar bekering van de islam tot het christendom (notities CGVS, p. 18). De Raad

duidt erop dat dienaangaande in de bestreden beslissing evenwel op uitgebreide wijze wordt

gemotiveerd dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij aangehaalde

bekering tot het christendom en haar problemen in dit verband met de Iraanse autoriteiten. In het

bijzonder wordt erop gewezen dat (A) verzoekende partij niet kon overtuigen omwille van een diepere

overtuiging te zijn bekeerd tot het christendom, aangezien (i) zij weinig overtuigende verklaringen aflegt

wanneer haar tijdens haar persoonlijk onderhoud voor het CGVS werd gevraagd naar haar motivatie om

zich tot het christendom te bekeren en over haar religieuze leven als moslim voor haar bekering, (ii) de

snelheid waarmee zij zich bekeerde tot het christendom niet aannemelijk is, nu men kan verwachten dat

er aan een bekering een ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan, (iii) er ernstige

vraagtekens kunnen geplaatst worden bij haar verklaringen omtrent de concrete omstandigheden die

haar hebben doen besluiten zich tot het christendom te bekeren, in het bijzonder de scheiding van haar

echtgenote die hierin een cruciaal element zou hebben gespeeld, daar zij geen enkel bewijs hiervan

neerlegt en hierover geen eenduidige verklaringen aflegt, (iv) zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over

het moment dat zij zich daadwerkelijk tot het christendom bekeerde, (v) zij, wat betreft haar vriend A. via

wie zij in Iran heel concreet kennis gemaakt zou hebben met het christendom, heel weinig wist te

vertellen over het bekeringstraject van haar vriend A. en zijn achtergrond, (vi) zij buiten de voornaam

van één andere medekerkganger geen andere personen van haar huiskerk bij naam bleek te kennen,

en (vii) haar kennis over het christendom onvoldoende is; en (B) ook aan haar persoonlijke problemen

met de Iraanse autoriteiten omwille van haar bekering derhalve geen enkel geloof kan worden gehecht,

daar haar bekering reeds ongeloofwaardig werd bevonden en bovendien (i) verzoekende partij bij de

DVZ het eerste bezoek van de autoriteiten aan haar woning omwille van haar bekering ongeveer een

maand na haar vertrek uit Iran, niet ter sprake bracht, en (ii) ook haar opeenvolgende verklaringen
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afgelegd voor de DVZ en het CGVS met betrekking tot de door haar aangehaalde huiszoeking door de

veiligheidsinstanties bij haar thuis niet overeenstemmen.

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

vaststellingen, die steun vinden in het administratief dossier en omstandig worden uitgewerkt in de

bestreden beslissing, in een ander daglicht stellen.

2.2.5.1. Waar in de bestreden beslissing gewezen wordt op de snelheid waarmee zij zich bekeerde,

merkt verzoekende partij op dat zij reeds tijdens haar studententijd in aanraking kwam met het

christendom en zich ernstige vragen begon te stellen omtrent de islam. Het groeiproces naar de

bekering is aldus wel degelijk van langere duur.

2.2.5.2. De Raad bemerkt evenwel dat uit de verklaringen van verzoekende partij weliswaar blijkt dat zij

reeds tijdens haar studies in de periode 1383-84 in contact kwam met het christendom na het lezen van

een boek en het bekijken van een film met Mel Gibson over het leven van Jezus Christus (notities

CGVS, p. 4 en 10) en sindsdien begon te twijfelen aan de islam, doch dat zij echter in de periode nadien

niet meer in contact kwam met het christendom tot haar vriend A. hierover tegen haar begon in de

maand azar van 1399 (21 november 2020 t.e.m. 20 december 2020). Zij zou tijdens deze periode enkel

in haar hoofd nog vergelijkingen hebben gemaakt tussen de islam en het christendom (notities CGVS, p.

10). Echter blijkt nergens uit haar verklaringen dat zij nog verdere initiatieven ondernam om meer te

weten te komen over het christendom. In dat licht is het dan ook wel degelijk weinig plausibel dat

verzoekende partij zich reeds twee à drie weken nadat haar vriend A. haar verteld had dat hij christen

was zich zonder enige verdere studie effectief bekeerde tot het christendom (notities CGVS, p. 13 en

14). Door verwerende partij wordt in dit verband immers de pertinente opmerking gemaakt dat men kan

verwachten dat aan een bekering een ruime mate aan reflectie en studie voorafgaat, temeer wanneer de

verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het land algemeen

gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaard is, daar een bekering in die

omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. De vaststelling dat

haar bekering klaarblijkelijk niet voorafging door dergelijke ruime mate aan reflectie en studie, ondermijnt

dan ook ernstig de geloofwaardigheid ervan.

2.2.6. Daar waar verzoekende partij stelt dat zij in de onmogelijkheid verkeert bewijzen van haar

scheiding bij te brengen en dat zij getracht heeft om dergelijke bewijzen te bekomen, onderstreept de

Raad evenwel dat, zoals reeds wordt vastgesteld in de bestreden beslissing, verzoekende partij tijdens

haar persoonlijk onderhoud inconsistente verklaringen aflegde over haar mogelijkheid om dergelijke

documenten voor te kunnen leggen. Immers, haar initieel gevraagd waar haar scheidingsakte zich

bevindt, gaf zij aan dat haar ex-echtgenote deze in haar bezit heeft en dat zij er zelf geen kopie van

heeft (notities CGVS, p. 7). Later tijdens ditzelfde onderhoud gaf zij dan weer te kennen dat zij van de

rechtbank een document ontving na de uitspraak van het vonnis over haar scheiding en dat zij hiermee

naar een notaris stapte om de scheiding te laten uitvoeren of registreren (notities CGVS, p. 11). Haar

vervolgens gevraagd of zij dan over scheidingsdocumenten beschikt, gaf zij een bevestigend antwoord

en stelde zij deze aan het CGVS te zullen overmaken indien zij deze zou terugvinden (notities CGVS, p.

11). Ook gaf zij te kennen dat haar huwelijk en haar scheiding tevens stonden ingeschreven op de derde

bladzijde van haar shenasnemeh (notities CGVS, p. 11). Het origineel van dit document zou echter in

beslag zijn genomen tijdens de recente huiszoeking in haar woning (notities CGVS, p. 6). Door

verwerende partij wordt evenwel de pertinente bemerking gemaakt dat omtrent deze huiszoeking in de

bestreden beslissing wordt vastgesteld dat hieraan geen geloof kan worden gehecht, waardoor evenmin

geloof kan worden gehecht aan de inbeslagname van haar shenasnemeh. Zij het ten slotte nog

opgemerkt dat verzoekende partij er evenmin in slaagde enig document neer te leggen waaruit blijkt dat

zij volgens de rechtbank na haar scheiding het hoederecht over haar dochter verkreeg. De vaststelling

dat verzoekende partij geen enkel begin van bewijs bijbrengt en hiervoor geen afdoende verklaring biedt

doch daarentegen tegenstrijdige verklaringen aflegt over de documenten die haar scheiding zouden

kunnen aantonen, doet dan ook ernstig vermoeden dat verzoekende partij haar huidige huwelijkssituatie

tracht te verdoezelen. Er kan bijgevolg ernstig worden getwijfeld aan haar beweerde scheiding, en

derhalve ook aan de redenen waarom zij zich tot het christendom bekeerde, nu haar scheiding hierin

een cruciaal element zou hebben gespeeld.

2.2.7.1. Voorts houdt verzoekende partij vol dat haar vriend A. haar nooit over zijn bekeringsproces

heeft verteld.
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2.2.7.2. De Raad bemerkt evenwel dat het louter volharden in haar verklaringen niet volstaat om de

motivering in de bestreden beslissing dat het niet aannemelijk is dat verzoekende partij hierover niets

kan vertellen in een ander daglicht te stellen. De Raad acht het, samen met verwerende partij, niet

geloofwaardig dat haar vriend A., die haar reeds acht à negen jaar kende en die door verzoekende partij

omschreven wordt als een goede vriend, verzoekende partij wel in contact zou willen brengen met het

christelijk geloof en een huiskerk, maar haar niet meer zou willen vertellen over zijn eigen

‘bekeringstraject’. Gezien de hechte vriendschap die verzoekende partij met hem had ontwikkeld – zij

noemde hem zelfs haar redder en verlosser –, het feit dat hij haar telkens meenam naar de huiskerk,

waar hij bovendien ook nog meestal de dienst leidde (notities CGVS, p. 12 en 14), kan redelijkerwijze

verwacht worden dat hij haar in detail over zijn bekering en de totstandkoming van zijn interesse in het

christendom heeft gesproken. De verklaringen van verzoekende partij komen dan ook allerminst

overtuigend over.

2.2.8.1. Waar haar een gebrekkige kennis van het christendom wordt verweten, betoogt verzoekende

partij dat “(i)n tegenstelling tot wat het CGVS aanhaalt, (…) verzoeker nooit beweerd (heeft) de gehele

bijbel te hebben gelezen. Verzoeker schrijft in België (in het CIM) vanuit het Internet passages uit de

bijbel over in het Farsi ten einde hiervan stukken bij hem te hebben om deze te bestuderen zonder dat

de papieren leesbaar zijn voor anderen die een dergelijke bekering niet appreciëren.”. Verzoekende

partij stelt dat zij zich dagelijks in de Bijbel verdiept, maar nog niet alles heeft kunnen bestuderen.

2.2.8.2. De Raad duidt er vooreerst op dat verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud wel

degelijk uitdrukkelijk aangaf dat zij hier in België de volledige Bijbel heeft gelezen (notities CGVS, p. 15).

Post factum deze verklaring ontkennen en stellen dat zij slechts stukken heeft gelezen, biedt allerminst

soelaas. Daarenboven dient te worden onderstreept dat de vastgestelde lacunes in de kennis van

verzoekende partij over het christendom betrekking hebben op elementaire aspecten van het

christendom, meer bepaald de belangrijke christelijke feestdagen Kerstmis en Pasen, de apostelen van

Jezus Christus en de verschillende boeken uit de Bijbel. Zelfs indien zij niet de volledige Bijbel heeft

gelezen, kan, gelet op haar verklaringen dat zij in Iran regelmatig naar de huiskerk ging en ook reeds

stukken van de Bijbel las, redelijkerwijze van haar verwacht worden dat zij een betere kennis zou

hebben van dergelijke belangrijke en elementaire aspecten van het christendom. Dit geldt des te meer

gezien het ingrijpende karakter van een bekering van moslim tot christen, waarbij verwacht mag worden

dat hieraan de nodige reflectie en studie aan voorafgaat.

2.2.9.1. Omtrent de vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekende partij bij de DVZ het eerste

bezoek van de autoriteiten aan haar woning omwille van haar bekering ongeveer een maand na haar

vertrek uit Iran onvermeld liet, voert verzoekende partij aan dat “(d)e inval door de autoriteiten (…)

evenwel geen afzonderlijk gegeven (is) van asielaanvraag op grond van zijn bekering”, dat “(d)e inval

gebeurde omwille van zijn bekering” en dat zij “dan ook wel degelijk alle redenen (had) opgegeven, met

name zijn bekering en het feit dat dit door Iran niet wordt aanvaard”. Louter doordat zij kort en bondig

diende te zijn, werd dit aspect niet vermeld bij de DVZ.

2.2.9.2. De Raad wijst er evenwel op dat ondanks het feit dat de vragenlijst ingevuld bij DVZ niet tot doel

heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, van een verzoeker

om internationale bescherming mag worden verwacht dat hij dermate wezenlijk element uit zijn

asielrelaas meedeelt. Uit de voorafgaande verklaring aan de vragenlijst blijkt immers dat aan

verzoekende partij de noodzaak werd medegedeeld dat zij de vragen zo correct mogelijk moet

beantwoorden en dit met alle bewijselementen waarover zij beschikt, evenals de risico’s die zij loopt

indien deze raadgevingen niet worden opgevolgd (administratief dossier, stuk 5, vragenlijst CGVS,

‘voorafgaand advies’). Daar verzoekende partij dit document heeft ondertekend, kan worden vastgesteld

dat zij perfect op de hoogte was van het feit dat het afleggen van leugenachtige en onvolledige

verklaringen een terugleiding naar haar land kon impliceren. Verder blijkt nergens uit deze vragenlijst

dat verzoekende partij een tijdslimiet werd opgelegd binnen dewelke zij haar asielmotieven diende

uiteen te zetten en werd haar bij de invulling van voormelde vragenlijst bij vraag 3.5 de gelegenheid

geboden haar asielrelaas zelf te vertellen waarbij duidelijk werd gevraagd naar een overzicht van de

belangrijkste feiten. Tevens werd haar op het einde nog gevraagd of zij naast de door haar aangehaalde

problemen nog problemen heeft gekend en of zij nog iets wilde toevoegen aan haar relaas (vragenlijst

CGVS, vragen 7 en 8). Verzoekende partij stelde evenwel dat zij geen andere problemen heeft gekend

en dat dit haar relaas was (notities CGVS, vragen 7 en 8). De omissie van een dermate belangrijk

element in het voorgehouden asielrelaas, dat pas voor het eerst ter sprake wordt gebracht tijdens het

persoonlijk onderhoud voor het CGVS, doet wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door

verzoekende partij verklaarde problemen met de Iraanse autoriteiten.
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2.2.10. Wat ten slotte nog de bemerking van verzoekende partij betreft dat “(h)et CGVS (…) op zoek

(gaat) naar het gebrek aan kennis en mogelijke tegenstrijdigheden doch (…) onvoldoende belang

(hecht) aan hetgeen verzoeker wel kan verklaren en hetgeen zijn asielaanvraag staaft”, wijst de Raad

erop dat elementen of gegevens in het voordeel van de verzoeker niet noodzakelijk in de beslissing

moeten worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr. 178.032). Bovendien laat verzoekende partij

desbetreffend na aan te duiden welke positieve aanwijzingen door verwerende partij niet in rekening

zouden zijn gebracht.

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 6 en 7), en

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud in het Centrum voor illegalen van Merksplas

d.d. 22 oktober 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. 169.222;

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

2.2.14. 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


