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nr. 265 054 van 7 december 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2000 ANTWERPEN

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 6 april 2021 heeft

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

11 maart 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 oktober 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 november 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. AHMADZADAH, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraanse nationaliteit en bent u afkomstig uit Teheran, Iran. U bent

een Azeri en werd geboren als moslim. U praktiseerde de islam tot de leeftijd van 15 à 16 jaar. Door de

tegenstrijdigheden en hypocrisie die u toen zag binnen de islam besloot u afstand te nemen van deze

religie en niet meer te praktiseren. U startte in 1386 (2007 à 2008) uw eigen zaak waar u grafische

ontwerpen maakte. U had een Armeense, christelijke klant waarmee u bevriend raakte, genaamd Alan.

Ongeveer in mehr 1396 (september à oktober 2017) luchtte u uw hart tegen hem over de situatie in Iran

en zei u dat het misschien beter zou zijn dat de islam niet heerste in Iran. Hij stelde u toen voor om een

film van het leven van christus te bekijken. Hij gaf u deze film en u bekeek die bij u thuis. Nadien had u,

wanneer Alan naar uw zaak kwam, af en toe gesprekken met hem over het christendom. Echter hadden
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jullie beiden weinig tijd wegens jullie drukke jobs en wegens het gezinsleven van Alan. Daarom stelde

Alan u in khordad à tir 1397 (mei à juli 2018) voor om deel te nemen aan een huiskerk. U twijfelde

echter even voor u besloot om toch deel te nemen aan de huiskerk. U ging naar de huiskerk in tir à

mordad 1397 (juni à augustus 2018). Toen de dienst van de huiskerk echter nog maar 10 minuten aan

de gang was, vielen de Iraanse autoriteiten binnen. De aanwezigen, waaronder u, werden gearresteerd.

Echter werken er vier broers van u bij de sepah en één broer bij de basij. U meldde tijdens uw arrestatie

aan de Iraanse autoriteiten dat er vier broers van u bij de sepah werkten en u werd hierdoor na enkele

uren vrijgelaten. U diende een verklaring op eer te ondertekenen waarin u beloofde om geen enkele

christelijke activiteit meer te verrichten. U werd ook gewaarschuwd dat indien u zelfs nog maar zou

verdacht worden van christelijke activiteiten te hebben dat u de wettelijke gevolgen zou moeten

ondergaan. Uw broers waren na uw vrijlating kwaad op u en keerden zich tegen u. U verliet Iran op een

legale wijze met uw paspoort in mehr 1397 (september à oktober 2018). U reisde vervolgens via Servië

en Noord-Macedonië naar Griekenland. U verbleef daar 9 à 10 maanden en probeerde verschillende

keren om het land met valse documenten te verlaten. Toen u hierin uiteindelijk in slaagde, reisde u via

Italië, Oostenrijk, Zwitserland naar België. U kwam in België aan op 11 juli 2019. U diende een verzoek

om internationale bescherming in op 12 juli 2019. In België was u na uw aankomst actief bij de getuigen

van Jehova. Na een tijd had u echter door dat deze religie niet overeenkwam met wat u geloofde en

besloot u naar de protestantse kerk van Mortsel te gaan. U bent hierbij nog steeds actief, al gebeuren

de bijeenkomsten online door de coronacrisis. U bent op 8 december 2019 gedoopt in de kerk van

Mortsel. Op die datum voelde u zich echt bekeerd. U bent op facebook op twee profielen actief onder uw

eigen naam. Eén van deze twee profielen is een openbaar profiel waarop u sinds februari 2020 af en toe

christelijke boodschappen plaatst. U vreest bij een terugkeer uw christelijke geloof niet meer te kunnen

beleven en te praktiseren. U haalt verder aan dat u mogelijks vervolgd of geëxecuteerd zou worden

maar dit weet u niet zeker.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten voor: uw

originele shenasnameh (geboorteboekje), uw originele legerkaart, een kopie van de eerste pagina van

uw paspoort, een kopie van uw melikaart (identiteitskaart), een kopie van de shenasnameh van uw

vader, een kopie van de shenasnameh van uw moeder, een kopie van de melikaart van uw moeder, een

foto van een online bijeenkomst van uw kerkgemeenschap van Mortsel en uw doopcertificaat.

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.

Niettemin u aangeeft dat u een jaar in behandeling bent geweest bij een psycholoog omwille van het

overlijden van uw moeder, staaft u deze bewering niet met enige documenten. Uw bewering dat u als

gevolg hiervan problemen hebt met het onthouden van bepaalde zaken wordt evenmin gestaafd door

enige bewijzen. Verder bleek u toch in staat om uw relaas uiteen te zetten tijdens het persoonlijk

onderhoud van 26 januari 2021. Tijdens dit onderhoud gaf u geen blijk van mogelijke problemen om het

onderhoud te voltooien.

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.

Er 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 kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen omtrent uw

identiteitsdocumenten, waardoor uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van de

omstandigheden (en dus ook de aanleiding) van uw vertrek uit Iran uitgehold worden. Uw verklaringen

omtrent het al dan niet bezitten van een paspoort missen elke coherentie. Voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde u enerzijds dat u nooit in het bezit bent geweest van een paspoort

(Verklaring DVZ, vraag 28). Anderzijds verklaarde op de DVZ dat uw paspoort zich nog in Iran bevindt

(Bijlage identiteitsdocumenten DVZ). Vervolgens gaf u voor de DVZ evenwel aan dat u uw paspoort niet

meer hebt omdat dit door een smokkelaar in beslag is genomen (Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ,

vraag 8). Voor het CGVS herhaalt u dit laatste en verduidelijkt u bij de start van het persoonlijk

onderhoud op het CGVS dat u met uw eerdere verklaring nooit in het bezit geweest te zijn van een

paspoort bedoelde dat u nooit tot voor uw vertrek in Iran een paspoort hebt gehad (CGVS, p. 3-4).

Dergelijke verklaring volstaat niet om voorgaande duidelijke tegenstrijdigheden te verschonen. Uw

verklaringen omtrent uw paspoort worden nog meer contradictorisch als u voor het CGVS aangeeft Iran

verlaten te hebben met uw echt, legaal paspoort (CGVS, p. 6). Voor de DVZ gaf u immers aan dat u Iran

verliet met een vals paspoort (Verklaring DVZ, vraag 3 en 37). Hiermee geconfronteerd stelt u dat er

mogelijks een misverstand is ontstaan (CGVS, p. 7). Deze repliek volstaat niet om het vastgestelde
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verschil te verklaren aangezien u op de DVZ uw verklaringen ter goedkeuring ondertekende nadat deze

u waren voorgelezen. Verder maakte u bij het begin van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS geen

melding van een mogelijke fout hierover in de verklaringen opgenomen bij de DVZ. U gaf er louter aan

dat uw dat u met uw verklaring nooit in het bezit geweest te zijn van een paspoort bedoelde dat u nooit

voor uw vertrek in Iran een paspoort hebt gehad (CGVS, p. 3-4). Deze vaststellingen doen het

vermoeden rijzen dat u moedwillig uw paspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties omdat hier

mogelijks informatie in staat die niet te verzoenen is met uw relaas. Ook wat betreft de identiteitskaart

waarmee u van Griekenland naar Italië reisde geeft u tegenstrijdige verklaringen. Op de DVZ meent u

dat dit een Belgische identiteitskaart was (Verklaring DVZ, vraag 3). Op het CGVS meent u echter dat

dit een Italiaanse identiteitskaart was (CGVS, p. 6). Hiermee geconfronteerd stelt u dat u zich vergist

hebt (CGVS, p. 7). Deze verklaring kan evenmin weerhouden worden om het vastgestelde verschil te

verklaren. Het louter wijzigen van uw verklaringen volstaat niet om het vastgestelde verschil te

verklaren. Zoals eerder gesteld ondertekende u op de DVZ uw verklaringen ter goedkeuring nadat deze

u waren voorgelezen. Verder maakte u bij het begin van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS geen

melding van problemen of fouten in de verklaringen opgenomen bij de DVZ over de identiteitskaart

waarmee u van Griekenland naar Italië reisde (CGVS, p. 3-4). Bovendien is het op zijn minst opvallend

dat u buiten de nationaliteit – die hierboven reeds tegenstrijdig werd bevonden – niets weet over de

inhoud van de identiteitskaart waarmee u gereisd heeft. Zo weet u niet waar en wanneer u geboren

werd volgens deze identiteitskaart en slaagt u er zelfs niet in om de naam van de persoon op deze

identiteitskaart aan te duiden (CGVS, p. 6).

Daarnaast zijn uw verklaringen over uw relaas dermate tegenstrijdig dat hieraan niet het minste geloof

kan gehecht worden. Zo geeft u voor de DVZ aan dat u niet echt problemen had in Iran maar dat u

gewoon vrij wou leven zonder bang te zijn van de Iraanse autoriteiten (Vragenlijst CGVS ingevuld op de

DVZ, vraag 3.5). Bovendien maakt u nergens in uw verklaringen voor de DVZ gewag van enige

concrete problemen in Iran als gevolg van uw bekering. U geeft er enkel aan dat u vrij uw geloof wilt

beoefenen. U gaf verder expliciet te kennen nooit gearresteerd te zijn geweest (Vragenlijst CGVS

ingevuld op de DVZ, vraag 3.1, 3.4 en 3.5). Dat u voor het CGVS een volledig tegenovergestelde versie

weergeeft en stelt dat u toetrad tot een huiskerk, dat deze huiskerk ontdekt werd door de Iraanse

autoriteiten, dat u hierbij gearresteerd werd en dat u enkel door de invloed van uw broers kon vrijkomen

duidt erop dat uw verklaringen allerminst geloofwaardig zijn (CGVS, p. 11-12). Geconfronteerd met uw

tegenstrijdige versies stelt u dat men u op interview bij de DVZ voornamelijk over uw reisweg zaken

vroeg en dat u kort zei dat u zich bekeerd had en dat u hierover meer uitleg wou geven maar dat u daar

de kans niet toe kreeg (CGVS, p. 18). Dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken, zoals u aangeeft kort

de hoofdlijnen dient weer te geven, ontkent het CGVS niet. Dit verklaart echter niet waarom u stelde dat

u niet echt problemen kende in Iran. Bovendien werd u, al dient u kort en zonder details uw motieven

voor de DVZ kenbaar te maken, bij de DVZ gevraagd om alle feiten die hebben geleid tot uw vlucht uit

uw land van herkomst weer te geven (CGVSvragenlijst ingevuld bij DVZ, vraag 3.5). De vaststelling blijft

gelden dat u daarbij geen melding hebt gemaakt van de inval of van uw arrestatie. Verder stelde u bij de

DVZ dat u niet werd gearresteerd in Iran (Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.1). Voor het

CGVS meent u dat u bij de inval in de huiskerk wel gearresteerd werd (CGVS, p. 17). Geconfronteerd

met uw tegenstrijdigheid stelt u dat u bij de DVZ gevraagd werd of u ooit in de gevangenis hebt gezeten

en dat u nooit op deze plek werd opgesloten (CGVS, p. 17). Deze repliek kan in alle redelijkheid niet

aanvaard worden aangezien de volledige vraagstelling bij de DVZ als volgt luidt: “Bent u gearresteerd

geweest? Hebt u in de gevangenis gezeten (zowel een hechtenis voor korte tijd in een cel in b.v. een

politiekantoor als een opsluiting voor iets langere tijd in een gevangenis of kamp)? Welke periode?”

(Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.1). Het is compleet ongeloofwaardig dat – indien u

werkelijk na de inval van de huiskerk enkele uren werd gearresteerd – u bij dergelijke vraagstelling deze

feiten niet spontaan zou weergeven. Ook wat betreft de datum van uw bekering geeft u tegenstrijdige

verklaringen. Voor de DVZ meent u dat u zich bekeerde in 4.1397 (juni à juli 2018) (Verklaring DVZ,

vraag 9). Wanneer u op het CGVS gevraagd wordt wanneer u zich bekeerde, stelt u dat pas na uw

aankomst in België volledig overtuigd raakte van het christendom en dat u vooral na uw doopsel, i.e. op

8 december 2019, het gevoel had dat u opnieuw geboren werd (CGVS, p. 14-15). Dat u aangeeft moeite

te hebben met data en andere zaken te onthouden (CGVS, p. 2 en 7) is niets meer dan een losse

boutade die u niet staaft met enige medische documenten. Bovendien is het vastgestelde verschil

dermate groot dat uw repliek hierbij allerminst opgaat. Tot slot is het zeer opmerkelijk dat u niet kan

aanduiden hoeveel tijd u - nadat u tegen Alan klaagde - de film over het leven van christus bekeek. U

slaag er zelfs niet in om aan te duiden of dit over uren, dagen of weken ging (CGVS, p. 14). U kan ook

niet aanduiden hoeveel gesprekken u met Alan had. U kan dit zelfs niet bij benadering aangeven

(CGVS, p. 15).

Het geheel aan voorgaande vaststellingen noopt ertoe geen geloof te kunnen hechten aan uw beweerde

bekering in Iran en de daaraan gekoppelde vluchtmotieven.
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Dat aan uw geloofsactiviteiten en uw problemen hierdoor in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt

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

engagement na aankomst in Europa. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardig bevinden van uw initieel

voorgehouden asielrelaas waarom u uw land van herkomst bent ontvlucht en het derhalve op

bedrieglijke wijze aanvragen van internationale bescherming vanwege de Belgische autoriteiten, heeft

de verderzetting van uw geloofsactiviteiten in België duidelijk een opportunistisch karakter dat er louter

toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. 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. Dit doet dan ook sterk vermoeden dat u eerder omwille van

opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging in België naar de kerk gaat om op deze

basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.

Uit raadpleging van uw twee facebookprofielen blijkt dat u op één van deze twee christelijke

boodschappen post. Op uw ander facebookprofiel staat geen enkele publieke christelijke boodschap.

Wat betreft het facebookprofiel waarop u christelijke boodschappen post, kan worden opgemerkt dat het

eerste dergelijke bericht pas dateert van 24 februari 2020 en dat er, gelet op het hierboven geschetste

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

worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Bovendien bent u sinds 6

december 2020 niet meer actief geweest op dit profiel. Niets wijst erop dat de facebookberichten reeds

in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Betreffende de in België uitgevoerde

geloofsactiviteiten kan nog worden toegevoegd dat uit informatie waarover het Commissariaatgeneraal

beschikt, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om

internationale bescherming. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat deze verzoekers in het

buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een

verhoogd risicoprofiel hadden – u maakt dit evenwel nergens aannemelijk – en personen met

geloofwaardige bekeringsactiviteiten – uw bekering tot het christendom is echter niet oprecht waardoor

uit niets blijkt dat u zich bij terugkeer als christen zal gedragen -, die bij terugkeer een groter risico lopen

om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.

Gelet op bovenstaande conclusies kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u

daadwerkelijk het christelijke geloof aanhangt. Bijgevolg kan er ook niet aanvaard worden dat u op basis

van uw geloofskeuze vervolging dient te vrezen bij terugkeer naar Iran.

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

geloofwaardige bekering. Indien een verzoeker om internationale bescherming geen overtuigende

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

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

verklaringen, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. U kan eenvoudigweg

gedoopt zijn vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om dit te kunnen

aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit en herkomst staan niet ter

discussie, net zomin als uw legerdienst. De identiteitsdocumenten van uw familie zeggen niets over een

mogelijke vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in uw hoofde. Het doopcertificaat

werd hierboven reeds besproken. Ook voor de foto van de online bijeenkomst van uw

kerkgemeenschap van Mortsel geldt de conclusie dat hieruit niet naar voorkomt dat deze activiteiten

ingegeven zijn door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Deze kunnen

eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om deze

te kunnen aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in zijn verzoekschrift “tot nietigverklaring en schorsing” in een enig middel

op: “artikel 3 EVRM, schending artikel I van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

(Vluchtelingenverdrag), art. 2 par. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/3, 48/4, 51/8, 57/6/2 en 62 van de wet van
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15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), het motiveringsbeginsel, het

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel”.

Verzoeker vangt zijn betoog aan met een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de

motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en de vluchtelingendefinitie zoals opgenomen in het Verdrag

van Genève. In dit kader stelt hij onder meer dat verweerder onvoldoende rekening zou hebben

gehouden met zijn levenssituatie “zoals werd bijgebracht in de stukken van het administratief dossier bij

de CGVS”. Tevens geeft hij aan dat het zorgvuldigheidsbeginsel “het beginsel van de evenwichtigheid”

omvat, hetgeen doelt op “de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen”.

Met betrekking tot de motivering inzake zijn identiteitsdocumenten, stelt verzoeker vervolgens:

“De verwerende partij houdt ten onrechte onvoldoende rekening met het gegeven dat verzoekers bij het

CGVS verklaarde dat hij Iran heeft verlaten met een legaal paspoort. (CGVS, p. 6) Verder ziet verzoeker

niet in hoe verzoekers bekering tot het christendom hiermee wordt weerlegd. Overigens is verzoekers

toelichting inzake de verklaringen op de DVZ aannemelijk, hetgeen ook wordt bevestigd door zijn

verklaringen op het CGVS., waarbij kan worden aangehaald dat verzoeker toch meewerkte en een

kopie van de eerste pagina van zijn paspoort neerlegde bij het CGVS.”

Verder gaat verzoeker in op de aan hem verweten tegenstrijdigheden in zijn relaas. Dienaangaande

geeft hij een overzicht van de in de bestreden beslissing opgenomen motieven en doet hij gelden:

“Wat ook van zij, de motieven opgenomen in de bestreden beslissing zijn niet afdoende te noemen.

Afgezien van de kritiek op verzoekers verklaringen op de DVZ en het gegeven dat verzoeker moeite

heeft met een aantal data (moment van de bekering en het bekijken van de film over het leven van

Jezus), kan verzoeker geen motieven vinden waaruit blijkt dat verzoekers relaas ongeloofwaardig zou

zijn. Zo lijkt de verwerende partij niet te betwisten dat verzoeker in aanraking is gekomen met Alan en

dat verzoeker door de tegenstrijdigheden en hypocrisie binnen zijn vorige religie besloot ervan afstand

te nemen en niet meer te praktiseren, hoewel hij tot de leeftijd van 15 à 16 jaar de islam praktiseren.

Noch worden er afdoende motieven opgenomen met betrekking tot verzoekers toetreding aan de

huiskerk, de arrestatie van verzoeker en andere leden van de huiswerk, alsook de vrijlating van

verzoeker (zeker de omstandigheden/voorwaarden die verzoeker uiteenzet) omdat zijn broers bij de

Iraanse autoriteiten werken. Verzoeker vindt ook geen afzonderlijke motieven inzake verzoekers broers

waarvan verzoeker verklaarde dat ze kwaad zijn. Uit het gebrek aan de motivering kan tevens worden

afgeleid dat het onderzoek weinig zorgvuldig is geweest. Hoe de verwerende partij dan kan concluderen

dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaarde bekering in Iran en de daaraan

gekoppelde vluchtmotieven, is voor verzoeker een raadsel.”

Betreffende zijn religieuze activiteiten in België, geeft verzoeker voorts aan:

“Vooreerst wenst verzoeker op te merken dat de verwerende partij de religieuze activiteiten van

verzoeker in België niet betwist. De verwerende partij gaat tevens voorbij aan het gegeven dat

verzoeker zijn bekering en activiteiten heeft gestaafd aan de hand van overtuigende stukken. Verzoeker

heeft immers een doopcertificaat neergelegd alsook een foto van een online bijeenkomst. Verder heeft

de verwerende partij zelf vastgesteld dat verzoeker op één van zijn facebookprofïelen christelijke

boodschappen post. De verwerende partij merkt op dat het eerste dergelijke bericht pas dateert van 24

februari 2020 en dat van verzoeker kan worden verwacht dat hij deze boodschappen wist alvorens terug

te keren naar Iran. Gelet op het feit dat verzoekers broers bij de Iraanse autoriteiten werken — hetgeen

niet wordt betwist door de verwerende partij — kan worden aangenomen dat verzoeker een verhoogd

risicoprofiel heeft bij een terugkeer naar Iran.”

Verzoeker vervolgt:

“De verwerende partij betwist evenmin de kennis van verzoeker over het christendom. Hoe de

verwerende partij een objectief onderzoek kan voeren over de oprechtheid van de bekering is voor

verzoeker onduidelijk, hetgeen minstens aantoon dat het onderzoek gebrekkig is.”

Verder voert verzoeker aan:

“In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht

schenken aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming. Daarbij gaat de verwerende

partij echter voorbij aan het feit dat Iran actief informatie verzamelt en dan ook over veiligheidsdiensten

beschikt.

Het Algemeen Ambtsbericht Iran van maart 2019 bevestigt dit enigszins:

(…)
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De verwerende partij betwist evenmin het bestaan van vervolging van geloofsverzakers wat overigens

uitvoerig wordt uiteengezet in rapporten van onder andere de United States Commission on

International Religious Freedom.

(…)

Het is algemeen bekend dat christenen vervolgd worden in Iran. Dit wordt bevestigd door Algemeen

Ambtsbericht Iran van maart 2019

(…)

Verder verwijst het rapport van de World Watch List 2020 naar de problematische situatie voor

christenen in Iran.

Uit het rapport ‘Country Policy and Information Note Iran: Christians and Christian converts’ van februari

2020 blijkt dat er significante risico’s bestaan voor terugkeerders zoals verzoeker:

(…)

In dit rapport wordt ook verwezen naar een zaak waarbij een familie werd gevolgd en bedreigd. In casu

is dit van belang, aangezien verzoekers broers bij de Iraanse autoriteiten werken waarbij hij tevens

verklaarde dat zijn broers kwaad waren.

Het kan dan ook niet worden verwacht van verzoeker om terug te keren naar Iran aangezien verzoeker

gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van zijn

bekering.

Aan bovenstaande ernstige gevolgen die vervolgingen zullen uitlokken, kan dan ook in geen geval

zomaar worden voorbijgegaan! Verzoeker loopt bij een terugkeer een reëel gevaar voor vervolging en

kan in geen geval worden teruggestuurd naar Iran. Waar m de bestreden beslissing wordt gesteld dat

verzoeker bij terugkeer diens christelijke berichten op facebookaccount en instagramprofiel bij terugkeer

naar Iran kan verwijderen, is weinig ernstig en houdt geen rekening met de actuele situatie in Iran.

Zelfs zo de Iraanse overheid niet op de hoogte zou zijn van de bekering van verzoeker tot het

christendom, quod non, is het bij terugkeer naar Iran voor verzoeker onmogelijk zijn geloof verder vrij te

kunnen belijden.

Dit blijkt ook uit volgend artikel van 29 december 20I9

(…)

Ten overvloede, ter zake dient eveneens rekening te worden gehouden met de activiteiten die verzoeker

in België heeft ontwikkeld waardoor hij bij terugkeer dreigt vervolgd te worden. Aangezien verzoeker in

België vrij is zijn nieuw geloof te belijden en inmiddels gedoopt is als christen, is een terugkeer naar Iran

voor hem dan ook onmogelijk geworden.

De kans is dan ook zeer reëel dat wanneer verzoeker terug zou keren naar het land van herkomst, hij

het slachtoffer zal worden van vervolging en geweld door het regime.”

Verzoeker concludeert:

“Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat verzoekers bekering geen opportunistisch

karakter vertoont en dat zijn vrees reëel is zodat hem dan ook de vluchtelingenstatus dient te worden

toegekend.

Het enig middel is gegrond.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande in hoofdorde om de bestreden beslissing te

hervormen en de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in

ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen voor bijkomend onderzoek.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog benevens de in het verzoekschrift aangehaalde en

geciteerde informatie geen stukken of documenten bij het voorliggende verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.

Verzoeker preciseert in het geheel niet op welke wijze artikel 51/8 van de voormelde wet van 15

december 1980 (Vreemdelingenwet), dat betrekking heeft op het afnemen van een verklaring van de

asielzoeker met betrekking tot de nieuwe elementen in het kader van een volgend verzoek om

internationale bescherming, in casu en in het kader van zijn eerste verzoek om internationale

bescherming geschonden zou (kunnen) zijn. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.
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Verzoeker duidt evenmin hoe artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat betrekking heeft op het

onderzoek dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voert na de ontvangst

van het volgend verzoek dat op grond van artikel 51/8 werd overgezonden, te dezen en in het kader van

zijn eerste verzoek om internationale bescherming zou (kunnen) zijn geschonden. Derhalve wordt ook

deze schending niet dienstig aangevoerd.

3.2. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing

van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus voorts integraal deel uit van onderhavig arrest. Een

bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.3. Het proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, is in onderhavige procedure

verder niet aan de orde. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn declaratieve opdracht

en de Raad in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of een

vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet

teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de

belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

3.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft voorts 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. De motieven ten

grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen

en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing 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.

3.5. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing in het

geheel niet aanvecht of betwist waar terecht wordt gesteld dat in zijner hoofde geen bijzondere

procedurele noden konden worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn

rechten werden gerespecteerd en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

3.6. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale

bescherming in hetgeen volgt voor wat de overige elementen betreft ambtshalve bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het

devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

3.7. Verzoeker stelt dat hij zijn land van herkomst heeft verlaten en niet kan terugkeren naar dit land

omdat hij zich zou hebben bekeerd tot het christendom en daardoor problemen zou riskeren en een

gegronde vrees voor vervolging zou dienen te koesteren.

Dient daarbij echter vooreerst te worden vastgesteld dat, dit in tegenstelling met wat verzoeker

voorhoudt, zowel de algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen als de geloofwaardigheid

van de concrete, door hem aangehaalde asielmotieven en vrees ernstig worden ondermijnd doordat hij

frappant tegenstrijdige en bijgevolg manifest leugenachtige verklaringen aflegde omtrent zowel zijn

identiteitsdocumenten, zijn reis naar België als de tijdens deze reis door hem gebruikte documenten. In

dit kader wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Vooreerst kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen omtrent uw

identiteitsdocumenten, waardoor uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van de

omstandigheden (en dus ook de aanleiding) van uw vertrek uit Iran uitgehold worden. Uw verklaringen
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omtrent het al dan niet bezitten van een paspoort missen elke coherentie. Voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde u enerzijds dat u nooit in het bezit bent geweest van een paspoort

(Verklaring DVZ, vraag 28). Anderzijds verklaarde op de DVZ dat uw paspoort zich nog in Iran bevindt

(Bijlage identiteitsdocumenten DVZ). Vervolgens gaf u voor de DVZ evenwel aan dat u uw paspoort niet

meer hebt omdat dit door een smokkelaar in beslag is genomen (Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ,

vraag 8). Voor het CGVS herhaalt u dit laatste en verduidelijkt u bij de start van het persoonlijk

onderhoud op het CGVS dat u met uw eerdere verklaring nooit in het bezit geweest te zijn van een

paspoort bedoelde dat u nooit tot voor uw vertrek in Iran een paspoort hebt gehad (CGVS, p. 3-4).

Dergelijke verklaring volstaat niet om voorgaande duidelijke tegenstrijdigheden te verschonen. Uw

verklaringen omtrent uw paspoort worden nog meer contradictorisch als u voor het CGVS aangeeft Iran

verlaten te hebben met uw echt, legaal paspoort (CGVS, p. 6). Voor de DVZ gaf u immers aan dat u Iran

verliet met een vals paspoort (Verklaring DVZ, vraag 3 en 37). Hiermee geconfronteerd stelt u dat er

mogelijks een misverstand is ontstaan (CGVS, p. 7). Deze repliek volstaat niet om het vastgestelde

verschil te verklaren aangezien u op de DVZ uw verklaringen ter goedkeuring ondertekende nadat deze

u waren voorgelezen. Verder maakte u bij het begin van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS geen

melding van een mogelijke fout hierover in de verklaringen opgenomen bij de DVZ. U gaf er louter aan

dat uw dat u met uw verklaring nooit in het bezit geweest te zijn van een paspoort bedoelde dat u nooit

voor uw vertrek in Iran een paspoort hebt gehad (CGVS, p. 3-4). Deze vaststellingen doen het

vermoeden rijzen dat u moedwillig uw paspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties omdat hier

mogelijks informatie in staat die niet te verzoenen is met uw relaas. Ook wat betreft de identiteitskaart

waarmee u van Griekenland naar Italië reisde geeft u tegenstrijdige verklaringen. Op de DVZ meent u

dat dit een Belgische identiteitskaart was (Verklaring DVZ, vraag 3). Op het CGVS meent u echter dat

dit een Italiaanse identiteitskaart was (CGVS, p. 6). Hiermee geconfronteerd stelt u dat u zich vergist

hebt (CGVS, p. 7). Deze verklaring kan evenmin weerhouden worden om het vastgestelde verschil te

verklaren. Het louter wijzigen van uw verklaringen volstaat niet om het vastgestelde verschil te

verklaren. Zoals eerder gesteld ondertekende u op de DVZ uw verklaringen ter goedkeuring nadat deze

u waren voorgelezen. Verder maakte u bij het begin van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS geen

melding van problemen of fouten in de verklaringen opgenomen bij de DVZ over de identiteitskaart

waarmee u van Griekenland naar Italië reisde (CGVS, p. 3-4). Bovendien is het op zijn minst opvallend

dat u buiten de nationaliteit – die hierboven reeds tegenstrijdig werd bevonden – niets weet over de

inhoud van de identiteitskaart waarmee u gereisd heeft. Zo weet u niet waar en wanneer u geboren

werd volgens deze identiteitskaart en slaagt u er zelfs niet in om de naam van de persoon op deze

identiteitskaart aan te duiden (CGVS, p. 6).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één

concreet en dienstig argument aan. Hij vergenoegt zich er immers toe te wijzen op de door hem

afgelegde verklaringen bij het CGVS en te poneren dat deze verklaringen, met inbegrip van de

verstrekte uitleg voor zijn verklaringen bij de DVZ, aannemelijk zouden zijn. Hiermee doet hij

hoegenaamd geen afbreuk aan de veelheid aan voormelde, inzake en op grond van de eerder door hem

afgelegde verklaringen gedane vaststellingen.

Evenmin ontkracht hij deze vaststellingen door te wijzen op de door hem neergelegde kopie van de

eerste pagina van zijn paspoort. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat aan zulke kopieën, gelet op

hun manipuleerbaarheid, niet de minste bewijswaarde kan worden gehecht. Hoe dan ook legde

verzoeker, zoals hij ook zelf aangeeft, enkel van de eerste pagina van zijn paspoort een kopie neer doch

niet van de rest van de inhoud van dit document. Aldus maakt hij het onmogelijk deze inhoud na te gaan

en heft hij de gedane vaststellingen omtrent zijn frappant tegenstrijdige verklaringen omtrent het bezit en

het gebruik van dit document tijdens zijn reis hoegenaamd niet op.

De gedane vaststellingen omtrent (de door hem gebruikte identiteitskaart bij) zijn reis van Griekenland

naar België laat verzoeker voor het overige volledig ongemoeid. Bijgevolg blijven ook deze

vaststellingen onverminderd overeind.

Van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd, kan verder

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 om internationale bescherming moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen

van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn

kennis van de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker

om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het

land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar

een bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om

internationale bescherming.
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In het licht van het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing geheel terecht gesteld:

“Daarnaast zijn uw verklaringen over uw relaas dermate tegenstrijdig dat hieraan niet het minste geloof

kan gehecht worden. Zo geeft u voor de DVZ aan dat u niet echt problemen had in Iran maar dat u

gewoon vrij wou leven zonder bang te zijn van de Iraanse autoriteiten (Vragenlijst CGVS ingevuld op de

DVZ, vraag 3.5). Bovendien maakt u nergens in uw verklaringen voor de DVZ gewag van enige

concrete problemen in Iran als gevolg van uw bekering. U geeft er enkel aan dat u vrij uw geloof wilt

beoefenen. U gaf verder expliciet te kennen nooit gearresteerd te zijn geweest (Vragenlijst CGVS

ingevuld op de DVZ, vraag 3.1, 3.4 en 3.5). Dat u voor het CGVS een volledig tegenovergestelde versie

weergeeft en stelt dat u toetrad tot een huiskerk, dat deze huiskerk ontdekt werd door de Iraanse

autoriteiten, dat u hierbij gearresteerd werd en dat u enkel door de invloed van uw broers kon vrijkomen

duidt erop dat uw verklaringen allerminst geloofwaardig zijn (CGVS, p. 11-12). Geconfronteerd met uw

tegenstrijdige versies stelt u dat men u op interview bij de DVZ voornamelijk over uw reisweg zaken

vroeg en dat u kort zei dat u zich bekeerd had en dat u hierover meer uitleg wou geven maar dat u daar

de kans niet toe kreeg (CGVS, p. 18). Dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken, zoals u aangeeft kort

de hoofdlijnen dient weer te geven, ontkent het CGVS niet. Dit verklaart echter niet waarom u stelde dat

u niet echt problemen kende in Iran. Bovendien werd u, al dient u kort en zonder details uw motieven

voor de DVZ kenbaar te maken, bij de DVZ gevraagd om alle feiten die hebben geleid tot uw vlucht uit

uw land van herkomst weer te geven (CGVSvragenlijst ingevuld bij DVZ, vraag 3.5). De vaststelling blijft

gelden dat u daarbij geen melding hebt gemaakt van de inval of van uw arrestatie. Verder stelde u bij de

DVZ dat u niet werd gearresteerd in Iran (Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.1). Voor het

CGVS meent u dat u bij de inval in de huiskerk wel gearresteerd werd (CGVS, p. 17). Geconfronteerd

met uw tegenstrijdigheid stelt u dat u bij de DVZ gevraagd werd of u ooit in de gevangenis hebt gezeten

en dat u nooit op deze plek werd opgesloten (CGVS, p. 17). Deze repliek kan in alle redelijkheid niet

aanvaard worden aangezien de volledige vraagstelling bij de DVZ als volgt luidt: “Bent u gearresteerd

geweest? Hebt u in de gevangenis gezeten (zowel een hechtenis voor korte tijd in een cel in b.v. een

politiekantoor als een opsluiting voor iets langere tijd in een gevangenis of kamp)? Welke periode?”

(Vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.1). Het is compleet ongeloofwaardig dat – indien u

werkelijk na de inval van de huiskerk enkele uren werd gearresteerd – u bij dergelijke vraagstelling deze

feiten niet spontaan zou weergeven. Ook wat betreft de datum van uw bekering geeft u tegenstrijdige

verklaringen. Voor de DVZ meent u dat u zich bekeerde in 4.1397 (juni à juli 2018) (Verklaring DVZ,

vraag 9). Wanneer u op het CGVS gevraagd wordt wanneer u zich bekeerde, stelt u dat pas na uw

aankomst in België volledig overtuigd raakte van het christendom en dat u vooral na uw doopsel, i.e. op

8 december 2019, het gevoel had dat u opnieuw geboren werd (CGVS, p. 14-15). Dat u aangeeft moeite

te hebben met data en andere zaken te onthouden (CGVS, p. 2 en 7) is niets meer dan een losse

boutade die u niet staaft met enige medische documenten. Bovendien is het vastgestelde verschil

dermate groot dat uw repliek hierbij allerminst opgaat. Tot slot is het zeer opmerkelijk dat u niet kan

aanduiden hoeveel tijd u - nadat u tegen Alan klaagde - de film over het leven van christus bekeek. U

slaag er zelfs niet in om aan te duiden of dit over uren, dagen of weken ging (CGVS, p. 14). U kan ook

niet aanduiden hoeveel gesprekken u met Alan had. U kan dit zelfs niet bij benadering aangeven

(CGVS, p. 15).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze veelheid aan concrete, pertinente en terechte motieven

blijkens een lezing van het onderhavige verzoekschrift niet één concreet en dienstig argument aan. Door

eenvoudigweg en op algemene wijze te poneren dat deze motieven niet afdoende zouden zijn, door

erop te wijzen dat hij benevens deze motieven geen andere motieven vindt waaruit blijkt dat zijn relaas

ongeloofwaardig zou zijn en door een aantal elementen aan te halen die door verweerder niet expliciet

worden betwist of met motieven omkleed in de bestreden beslissing, doet verzoeker aan de voormelde

motivering immers op generlei wijze afbreuk. De Raad treedt verweerder in deze motivering dan ook

integraal bij en neemt deze over.

De voormelde vaststellingen zijn in het kader van het devolutieve karakter van het onderhavige beroep,

dit in tegenstelling met wat verzoeker tracht te laten uitschijnen in het verzoekschrift, ruimschoots

afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde

interesse in en bekering tot het christendom in Iran, aan verzoekers vermeende toetreding, in dit kader,

tot een huiskerk in Iran en aan de beweerdelijk hieruit voortgesproten, concrete problemen en vrees in

hoofde van verzoeker. Aldus wordt in de bestreden beslissing met reden geconcludeerd:

“Het geheel aan voorgaande vaststellingen noopt ertoe geen geloof te kunnen hechten aan uw

beweerde bekering in Iran en de daaraan gekoppelde vluchtmotieven.”

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd:

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

vormt eveneens een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw beweerde (voortgezette)
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religieuze engagement na aankomst in Europa. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardig bevinden van

uw initieel voorgehouden asielrelaas waarom u uw land van herkomst bent ontvlucht en het derhalve op

bedrieglijke wijze aanvragen van internationale bescherming vanwege de Belgische autoriteiten, heeft

de verderzetting van uw geloofsactiviteiten in België duidelijk een opportunistisch karakter dat er louter

toe strekt op deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. 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. Dit doet dan ook sterk vermoeden dat u eerder omwille van

opportunistische redenen dan vanuit een oprechte overtuiging in België naar de kerk gaat om op deze

basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven.

Uit raadpleging van uw twee facebookprofielen blijkt dat u op één van deze twee christelijke

boodschappen post. Op uw ander facebookprofiel staat geen enkele publieke christelijke boodschap.

Wat betreft het facebookprofiel waarop u christelijke boodschappen post, kan worden opgemerkt dat het

eerste dergelijke bericht pas dateert van 24 februari 2020 en dat er, gelet op het hierboven geschetste

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

worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Bovendien bent u sinds 6

december 2020 niet meer actief geweest op dit profiel. Niets wijst erop dat de facebookberichten reeds

in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Betreffende de in België uitgevoerde

geloofsactiviteiten kan nog worden toegevoegd dat uit informatie waarover het Commissariaatgeneraal

beschikt, blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om

internationale bescherming. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat deze verzoekers in het

buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een

verhoogd risicoprofiel hadden – u maakt dit evenwel nergens aannemelijk – en personen met

geloofwaardige bekeringsactiviteiten – uw bekering tot het christendom is echter niet oprecht waardoor

uit niets blijkt dat u zich bij terugkeer als christen zal gedragen -, die bij terugkeer een groter risico lopen

om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. De Raad treedt verweerder bij en is van

oordeel dat, gezien verzoeker blijkens het voorgaande kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegde

omtrent zijn beweerde interesse in en bekering tot het christendom en de hieruit voortgesproten

problemen in Iran, verzoekers religieuze activiteiten in België en op de sociale media klaarblijkelijk niet

zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ingevolge het volstrekt

ongeloofwaardige karakter van verzoekers relaas inzake zijn bekering en problemen, oordeelt de Raad

dat verzoekers religieuze activiteiten in Europa en op de sociale media een kennelijk en louter

opportunistisch karakter hebben en er enkel toe strekken om op deze basis een vorm van internationale

bescherming en/of een verblijfsmachtiging te kunnen verwerven.

De informatie waarnaar verzoeker verwijst en waaruit hij citeert, stemt verder deels overeen met en ligt

voor het overige geheel in dezelfde lijn als de informatie zoals gehanteerd door verweerder. Uit het

geheel van de voorliggende landeninformatie blijkt genoegzaam dat de Iraanse autoriteiten geen

interesse hebben in het vervolgen van afgewezen asielzoekers omwille van hun activiteiten in het

buitenland, ook deze die verband houden met hun verzoek om internationale bescherming. Zij schenken

over het algemeen weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming en

hebben weinig tot geen aandacht voor wat deze verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of

op het internet gezet. Het zijn vooral personen die al een verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de

negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten die bij een terugkeer een verhoogd risico lopen

om problemen te riskeren. Dient in dit kader te worden vastgesteld dat verzoeker, dit mede gelet op de

reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in zijner hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk

maakt. Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de bewering dat hij zou zijn bekeerd tot het

christendom en aan de beweerdelijk hieruit voortgesproten problemen met zijn broers, hij reikt niet één

concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden

hebben van zijn activiteiten in België en op de sociale media en hij maakt, gelet op het aperte

opportunistische karakter van deze activiteiten, niet aannemelijk dat hij daardoor in concreto in de

negatieve aandacht van zijn omgeving en/of zijn autoriteiten zou staan. Verzoeker weerlegt de terechte

vaststelling voorts niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn bekering

en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van zijn activiteiten in België en op de sociale media,

waarbij aangenomen kan worden dat dit opportunistische karakter voor zijn directe omgeving duidelijk

en gekend is, redelijkerwijze van hem mag worden verwacht hij voorafgaand aan een terugkeer de

betreffende berichten op de sociale media verwijdert.

Verzoeker kan met zijn verwijzing naar de reeds eerder neergelegde stukken, zoals opgenomen in de

map ‘documenten’ in het administratief dossier, geenszins afbreuk doen aan het voorgaande. Inzake

deze stukken wordt in de bestreden beslissing immers met recht gemotiveerd:



RvV X - Pagina 11

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

een geloofwaardige bekering. Indien een verzoeker om internationale bescherming geen overtuigende

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

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

verklaringen, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. U kan eenvoudigweg

gedoopt zijn vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om dit te kunnen

aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming.

(…)

Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit en herkomst staan niet ter

discussie, net zomin als uw legerdienst. De identiteitsdocumenten van uw familie zeggen niets over een

mogelijke vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in uw hoofde. Het doopcertificaat

werd hierboven reeds besproken. Ook voor de foto van de online bijeenkomst van uw

kerkgemeenschap van Mortsel geldt de conclusie dat hieruit niet naar voorkomt dat deze activiteiten

ingegeven zijn door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Deze kunnen

eenvoudigweg zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen en met het oogmerk om deze

te kunnen aanwenden bij uw verzoek om internationale bescherming.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Door

eenvoudigweg te wijzen op (een aantal van) de door hem neergelegde stukken en documenten, doet hij

namelijk op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, inzake deze stukken en documenten gedane

vaststellingen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst het christelijke geloof zal aanhangen, dat hij zich aldaar als christen zal manifesteren en

dat hij er als dusdanig zal worden gepercipieerd door zijn omgeving en/of zijn autoriteiten; laat staan dat

aangenomen zou kunnen worden dat hij ingevolge hiervan vervolging zou riskeren.

Derhalve is verzoekers verwijzing naar informatie over de situatie voor (bekeerde) christenen in Iran en

voor personen die er als dusdanig worden gepercipieerd voor het overige niet dienstig. Deze informatie

is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke algemene

informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto

aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.8. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

zijner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

3.9. Verzoeker duidt voor het overige niet op welke wijze het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel in casu en door de bestreden beslissing zouden zijn geschonden. Derhalve wordt

ook de schending van deze beginselen niet op dienstige wijze aangevoerd.

3.10. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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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 zeven december 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


