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nr. 265 059 van 7 december 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

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 2 december 2020 heeft

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

19 november 2020.

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 de verzoekende partij en haar advocaat A. VALCKE loco advocaat

B. SOENEN 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 bent u een etnische Fars afkomstig uit Teheran, Iran en heeft u de Iraanse

nationaliteit. In 1389 (Iraanse kalender, komt overeen met 2010/211) kwam uw broer K.J. (…) (O.V. X)

in contact met het christendom via een Armeense christen genaamd Henrik. Uw broer besloot zich te

bekeren tot het christendom, maar zijn echtgenote gaf hem hiervoor aan bij de Iraanse autoriteiten. Hij

ontvluchtte Iran en diende in België op 15 januari 2016 een verzoek tot internationale bescherming in.

Eind 2017 verkreeg hij het vluchtelingenstatuut. U had lange tijd geen contact met uw broer, maar uw

ouders hadden wekelijks contact met hem via uw mobiele telefoon. Begin van de vijfde maand 1396

(juli/augustus 2017) kreeg u een bericht van uw broer en vertelde u hem dat de gemeente u nog geld

verschuldigd was. Uw broer vertelde u dat hij voor u zou bidden en twee dagen later kreeg u van de
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gemeente het nieuws dat zij u zouden betalen. U vertelde uw broer het goede nieuws en de volgende

twee of drie maanden stuurde uw broer u om de twee of drie dagen berichten over het christendom. U

besteedde hier niet veel aandacht aan, maar las ze wel. U merkte dat uw broer veranderd was en u

wilde meer te weten komen over zijn berichten. U vroeg hem om u in contact te brengen met Henrik.

Een week later, op 10/07/1396 (02/10/2017), ontmoette u Henrik in zijn werkatelier. U vertelde over uw

problemen en Henrik bad voor u. U besloot zich meteen te bekeren tot het christendom. U ontmoette

Henrik twee à drie keer. Twee of drie weken na uw bekering wou u twee vrienden meenemen naar

Henrik. In eerste instantie vond hij dat gevaarlijk, maar nadat u aandrong stelde hij voor om samen te

komen in de woning van uw vader. Henrik nam evenwel ook zijn dochters en een andere familie mee.

Bij de tweede bijeenkomst begreep u dat jullie een soort huiskerk vormden. Ongeveer een week voor

uw vertrek uit Iran contacteerde u Henrik met de vraag of er die week een viering bij u thuis kon

doorgaan. Henrik zei dat dit niet ging, maar stelde voor dat u naar zijn werkatelier zou komen om te

praten. U deed dit en op de terugweg werd uw wagen tegengehouden door twee personen die u

vroegen wat u bij Henrik deed. U vertelde dat Henrik een machine voor u zou maken. De personen

vroegen uw identiteitsbewijs en adres en lieten u vervolgens gaan. Uw vader vroeg u vervolgens om

met uw moeder naar de dokter te gaan. Intussen kreeg u telefoon van uw vader die u vertelde dat er

een huiszoeking had plaatsgevonden en dat er naar u was gevraagd. Uw vader adviseerde u weg te

blijven en u ging naar een vriend in Isfahan (Iran). Uw vader contacteerde u de volgende dag met het

nieuws dat hij van een vriend bij de politie had vernomen dat zij op de hoogte waren van uw bekering.

Een week later verliet u illegaal Iran met behulp van een smokkelaar. Op 4 mei 2018 diende u een

verzoek tot internationale bescherming in. In België woonde u wekelijks de misvieringen bij in de

Nederlandstalige protestante Rabotkerk in Gent. Inzake uw eerste verzoek tot internationale

bescherming nam het Commissariaat-generaal op 1 oktober 2018 een weigeringsbeslissing omdat er

geen geloof kon worden gehecht aan uw bewering bekeerd te zijn tot het christendom in Iran en de

hieruit volgende vervolging door de Iraanse autoriteiten. Evenmin kon er geloof gehecht worden aan de

oprechtheid van uw beleving van het christendom in België. U ging hiertegen niet in beroep. Op 28

augustus 2019 diende u, zonder België te verlaten, uw tweede verzoek tot internationale bescherming

in. U herhaalde dat u nog steeds actief bent in de kerk voor uw religie, u intussen gedoopt bent, u foto’s

op Facebook plaatst en u geëxecuteerd zal worden omwille van uw bekering. Op 30 maart 2020 werd

uw verzoek door het Commissariaat-generaal niet in overweging genomen omdat u geen elementen

had aangebracht die een ander licht konden werpen op de appreciatie van uw eerste verzoek tot

internationale bescherming. U ging hiertegen niet in beroep. Op 21 september 2020 diende u, zonder

België te verlaten, uw huidige derde verzoek tot internationale bescherming in. U herhaalt dat u bij

terugkeer naar Iran nog steeds dezelfde problemen zal kennen, met name gearresteerd worden en in de

gevangenis belanden. U herhaalt tevens dat u echt bekeerd bent en dat u nog steeds actief bent bij de

Rabotkerk. U deelt nog steeds religieuze artikels op Facebook.

Ter ondersteuning van uw derde verzoek tot internationale bescherming legde u volgende originele

documenten neer: verschillende foto’s van u en andere personen op religieuze plaatsen of met

religieuze symbolen; vier aanbevelingsbrieven van leden van de Rabotkerk; verschillende foto’s van u

tijdens activiteiten van de Rabotkerk; verschillende bewijzen van vrijwilligerswerk.

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissarisgeneraal het verzoek niet-ontvankelijk.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidig verzoek om internationale bescherming

steunt op de motieven die u naar aanleiding van uw eerste verzoek om internationale bescherming heeft
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uiteengezet, met name dat u nog steeds bekeerd bent tot het christendom en u als gevolg hiervan

vreest voor uw leven in Iran. In dit verband dient opgemerkt te worden dat het Commissariaat-generaal

in het kader van uw eerste verzoek oordeelde dat er geen geloof kon worden gehecht aan uw bekering

tot het christendom in Iran en de hieruit volgende vervolging door de Iraanse autoriteiten, evenmin kon

er geloof gehecht worden aan de oprechtheid van uw beleving van het christendom in België. U ging

hiertegen niet in beroep. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw

eerste verzoek om internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor

zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van

artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor

internationale bescherming in aanmerking komt.

In onderhavig geval moet echter, net zoals bij uw tweede verzoek, vastgesteld worden dat dergelijk

element in uw dossier niet voorhanden is. U verklaart immers louter dat wat u de vorige keren zei waar

was, met name dat u in Iran en België religieuze activiteiten had/heeft en dat u religieuze artikels deelt

op Facebook. Echter zoals hierboven reeds aangestipt kon er geen geloof worden gehecht aan uw

verklaringen dat u zich in Iran tot het christendom bekeerd had en dat u ten gevolge van uw beweerde

bekering problemen kende in Iran, noch kon er geloof worden gehecht aan de oprechtheid van uw

beleving van het christendom in België. De verklaringen die u naar aanleiding van uw huidige verzoek

om internationale bescherming aanhaalt liggen in het verlengde van iets dat op geen enkele wijze als

geloofwaardig wordt beschouwd. De door u neergelegde documenten in het kader van uw huidige

verzoek kunnen de geloofwaardigheid van uw relaas ook niet herstellen. De foto’s van u en andere

personen op religieuze plekken of met religieuze symbolen waarvan u verklaart dat deze op christelijke

plekken en bij u thuis in Iran werden genomen (verklaring 2e VVIB, vraag 18), tonen hoogstens aan dat

u aanwezig was op religieuze plekken of plekken met religieuze symbolen. Uit niets kan echter afgeleid

worden dat deze plekken zich in Iran bevinden of bij u thuis en dat uw aanwezigheid op deze plekken is

ingegeven door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ook de

aanbevelingsbrieven van leden van en foto’s van uw activiteiten in de Rabotkerk tonen enkel aan dat u

deze kerk bezoekt en er deelneemt aan activiteiten. Deze deelnames kunnen blijkens voorgaande dan

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

deze te kunnen aanwenden in onderhavige procedure. De conclusies getrokken bij uw eerste verzoek

gelden aldus nog steeds.

U verwijst tevens, zoals bij uw vorige verzoeken, opnieuw naar de mogelijkheid dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zijn van uw bekering ten gevolge van uw activiteiten op Facebook (verklaring

2e VVIB, vraag 17). Ook hier dient opnieuw verwezen te worden naar uw weinig overtuigende

verklaringen aangaande het gebruik van sociale media zoals werd opgemerkt in de weigeringsbeslissing

in het kader van uw eerste verzoek. Verder blijkt, zoals ook werd opgemerkt bij uw vorige verzoeken,

nog steeds uit niets dat de Iraanse autoriteiten effectief op de hoogte zijn van uw Facebookactiviteiten.

Gelet op het feit dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk en oprecht bekeerd

bent tot het christendom en het feit dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zijn van uw (beweerde) bekering met de hieraan verbonden

facebookactiviteiten heeft u bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn

om bij een eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw facebookaccount te

verwijderen. Uit uw religieus geladen facebookprofiel kan dan ook niet zonder meer een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade afgeleid worden. In dit verband kan nog

toegevoegd worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht

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

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

hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals

reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de

aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. De informatie waarop het Commissariaat generaal zich

baseert, is toegevoegd aan uw administratief dossier.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

De door u ingediende bewijzen van vrijwilligerswerk zijn niet in staat bovenstaande vaststellingen te

wijzigen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet.
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Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de schending van de artikelen

48/3, 48/4, 57/6/2, § 1, eerste lid, 57/1, § 4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het redelijkheids- en het

zorgvuldigheidsbeginsel en de artikelen 3 en 9 van het EVRM.

Verzoeker stelt de mening te zijn toegedaan dat de nieuwe elementen die hij neerlegde voldoende

doorwegen om een nieuw onderzoek van zijn verzoek te rechtvaardigen.

Verzoeker betwist dat zijn bekering in Iran ongeloofwaardig zou zijn en wijst op de nieuw neergelegde

foto’s uit Iran, waarop hij te zien is op christelijke plaatsen en waarop er kruistekens in zijn woning te

zien zijn. Bovendien staat hij terug in contact met Hendrik, de persoon die hem bekeerde, en behoudt hij

zich het recht voor om aanvullende stukken neer te leggen inzake zijn bekering in Iran. Het CGVS

oordeelt te gemakkelijk dat er geen nieuwe elementen voorhanden zijn, terwijl het oprechte karakter van

een bekering een zeer subjectieve beoordeling is.

Verzoeker ontkent voorts dat zijn activiteiten in België een opportunistisch karakter zouden hebben. Het

CGVS geeft geen objectieve elementen aan waaruit zulks blijkt en dit betreft een gratuite bewering

waartegen geen verweer mogelijk is. Het CGVS baseert zich aldus op zijn “eigen subjectieve

vooringenomenheid”. Uit de beslissing valt niet af te leiden op basis waarvan een bekering

geloofwaardig, dan wel opportunistisch wordt geacht. Dit is nochtans een essentieel element bij de

beoordeling of de bekering al dan niet als geloofwaardig moet worden beschouwd. Volgens verzoeker

maakt het een schending uit van artikel 9 van het EVRM dat het CGVS zonder aan te tonen op welke

parameters het zich baseert oordeelt of een bekering geloofwaardig is of niet. Verzoeker betoogt dat het

CGVS niet tot zulk oordeel kan overgaan louter op basis van wat het al dan niet geloofwaardig acht. Zo

niet, is er een subjectieve beoordeling waartegen geen verweer in te brengen is en die ‘vast staat’.

Verzoeker voert verder aan dat de Raad niet zou kunnen nagaan op grond waarvan zijn activiteiten in

België opportunistisch worden geacht. Verzoeker verwijst in deze naar en citeert uit rechtspraak uit het

Verenigd Koninkrijk, waarin enkele parameters werden omschreven ter beoordeling van een bekering

en de hieruit voortvloeiende risico’s bij een terugkeer. Om te beoordelen of er al dan niet een vrees is,

moet er eerst worden gekeken naar wat er ‘objectief zichtbaar’ is. Daarnaast is het belangrijk te kijken

naar de perceptie van de Iraanse autoriteiten. Zelfs indien de bekering van verzoeker opportunistisch

zou zijn, dan nog moet worden gekeken naar de manier waarop de Iraanse autoriteiten deze zullen

percipiëren. Verzoeker wijst op de objectief aanwezige elementen. Hij werd gedoopt en legde ter staving

hiervan een attest neer, zijn religieuze activiteiten werden bevestigd door pastoor Eefje van der Linden,

hij legde talloze foto’s neer van zijn activiteiten voor de Rabotkerk, hij doet vrijwilligerswerk vanuit zijn

christelijke overtuiging en kan dit met getuigenissen staven en hij post religieuze zaken op de sociale

media. Er zijn dus voldoende objectieve elementen aanwezig, zodat nagegaan moet worden of hij bij

een terugkeer naar Iran terecht zal komen in een situatie die een schending uitmaakt van de artikelen 3

en 9 van het EVRM.

Verzoeker herhaalt dat een ernstige risicoanalyse zich opdringt. Hij verwijst daarbij andermaal naar en

citeert wederom uit de reeds aangehaalde rechtspraak uit het Verenigd Koninkrijk. Een grondig

afweging moet worden gemaakt of hij een reëel risico op vervolging loopt bij een terugkeer naar zijn

land van herkomst. Volgens verzoeker blijkt uit de beslissing niet dat zijn vrees op deze wijze werd

beoordeeld. Het CGVS houdt niet op ernstige wijze rekening met de nieuwe elementen en de beleving
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van verzoekers geloof in België. Zoals blijkt uit de Engelse rechtspraak, worden “alle terugkerende

asielzoekers in Iran tegengehouden en ondervraagd door de Iraanse autoriteiten”. Persoenen die stellen

bekeerd te zijn, zullen automatisch voor verder verhoor worden meegenomen. Zo er geen risicofactoren

aanwezig zijn, zal dergelijk verhoor geen risico inhouden op een onmenselijke en vernederende

behandeling. Er zijn echter wel een aantal risicofactoren die een groter risico met zich brengen. Zo is het

openlijk verspreiden, op de sociale media, van christelijke boodschappen zulke risico-indicator. Dit

element werd door het CGVS onvoldoende onderzocht.

De situatie voor bekeerde moslims in Iran is dermate gevaarlijk dat louter stellen dat een bekering al dan

niet opportunistisch is en er hierdoor geen risico is, een schending impliceert van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker had dus als vluchteling erkend moeten worden. Minstens dient de

bestreden beslissing te worden vernietigd en dient het CGVS verder, grondig onderzoek te voeren.

Verzoeker heeft in België talloze vorderingen gemaakt en is actief bezig met zijn geloof. Hij leeft in een

land waar er vrijheid van religie is en hij benut deze ten volle.

Verzoeker wijst verder op artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en stelt dat, hoewel er wordt

geoordeeld dat hij geen risico loopt enkel en alleen omdat zijn bekering als opportunistisch beschouwd

wordt, de algemene situatie voor christenen in Iran weldegelijk als element moet worden beschouwd bij

de beoordeling van de nood aan subsidiaire bescherming. De situatie voor christenen in Iran is zeer

ernstig en bij twijfel aan de bekering moet deze in het voordeel van de verzoeker worden beoordeeld.

Verzoeker verwijst in dit kader naar en citeert uitgebreid uit algemene informatie omtrent de situatie voor

(bekeerde) christenen in Iran. De situatie is zodanig ernstig dat het niet voldoende kan zijn om louter te

stellen dat een bekering opportunistisch is om te oordelen dat er geen risico op een schending van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet voorhanden is.

Verzoeker gaat vervolgens in op de situatie voor personen die terugkeren naar Iran. Het CGVS houdt

volgens hem geen rekening met de ontvangst van terugkerende asielzoekers in Iran. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat het CGVS van oordeel is dat de autoriteiten aldaar weinig aandacht schenken aan

terugkerende asielzoekers. Volgens verzoeker is het CGVS hierin nogal summier en houdt het geen

rekening met de beschikbare informatie. Verzoeker verwijst in deze naar en citeert uit algemene

landeninformatie. Verzoeker stelt dat hij bij zijn vertrek uit Iran weldegelijk gekend was bij de Iraanse

autoriteiten en dat hij zijn bekering bekend maakte op de sociale media. Verwijzend naar de

aangehaalde informatie, geeft hij aan dat hij een veel grotere kans heeft om te worden tegengehouden

door de autoriteiten dan het CGVS laat uitschijnen. Het CGVS gaat aldus opnieuw in de fout door enkel

de bekering als ongeloofwaardig te beschouwen en verder niet in te gaan op de mogelijke risico’s voor

verzoeker bij een terugkeer naar Iran. Verzoeker citeert nogmaals uit algemene informatie en herhaalt

dat de situatie in Iran voor terugkerende christenen niet zo eenzijdig is als het CGVS laat uitschijnen.

Verzoeker wijst tevens op de nieuwe regels die zijn ontstaan voor de afgifte van een identiteitskaart in

Iran. Daartoe is het verplicht de religie bekend te maken. Dit werd in het leven geroepen om bekeerde

moslims te viseren en te discrimineren. Opnieuw blijkt duidelijk dat de discriminatie van bekeerde

christenen door de Iraanse autoriteiten zeer ver gaat. Verzoeker zal bij een terugkeer ofwel moeten

verklaren christen te zijn en een leven vol discriminatie en afkeer tegemoet gaan ofwel verplicht worden

zijn religie in het geheim uit te oefenen, wat een flagrante schending uitmaakt van de artikelen 3 en 9

van het EVRM. Verzoeker wijst op informatie inzake de discriminatie van christenen in Iran. Deze maakt

een onmenselijke en vernederende behandeling uit. De situatie voor bekeerde moslims is, aldus

verzoeker, zodanig ernstig dat louter christen zijn in Iran een risico met zich brengt op vervolging zoals

omschreven in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker concludeert dat hij weldegelijk nieuwe elementen heeft kunnen voorleggen die aantonen dat

hij een actuele vrees heeft bij een terugkeer naar Iran.

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande in hoofdorde om de vluchtelingenstatus toe te

kennen, in ondergeschikte orde om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst

ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te sturen naar de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met het oog op verder onderzoek.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog rechtspraak uit het Verenigd Koninkrijk (bijlage 2) en

algemene informatie (bijlagen 3-8) bij het verzoekschrift.
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3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker legt op 11 juni 2021 per aangetekend schrijven en door middel van een aanvullende nota

nieuwe elementen neer. Hij heeft gevraagd aan de heer Hendrik I., de persoon die hem bekeerd heeft,

om zijn ervaringen met verzoeker neer te pennen en naar België op te sturen. Voormeld persoon legt in

een schrijven meerdere verklaringen af en bevestigt verzoekers relaas. Hendrik omschrijft gedetailleerd

hoe hij met verzoeker in contact kwam. Eveneens attesteert deze persoon over het abrupte einde van

hun gesprekken en de vlucht die verzoeker moest maken. De identiteit van Hendrik I. is bekend.

Verzoeker voegt diens rijbewijs en identiteitskaart bij diens brief. De documenten zijn dus zeker van de

hand van deze man en afkomstig uit Iran. Volgens verzoeker staaft dit documentair bewijs zijn

verklaringen. De heer Hendrik I. nam een enorm risico door de brief op te maken en aan verzoeker te

versturen. Dit getuigt van een oprechte overtuiging over de inhoud van deze brief.

Verzoeker wijst vervolgens op het belang van documentair bewijs. Hij stelt dat de originele brief in

België is en op zijn authenticiteit moet worden onderzocht alvorens deze uit de debatten te weren.

Verzoeker wijst te dezen op rechtspraak van het EHRM en van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen. Hij vraagt om, zo de Raad niet overtuigd is van de authenticiteit van de

neergelegde brief, de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te sturen naar het CGVS

voor een onderzoek naar de authenticiteit van dit stuk. Verzoeker is ervan overtuigd dat het over een

authentiek document gaat. Gelet op dit nieuwe element moet volgens hem worden besloten tot de

toepassing van het voordeel van de twijfel en moet hij als vluchteling worden erkend.

3.2. Verweerder brengt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen ter

kennis van de Raad.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. 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, die reeds jarenlang meerderjarig is, toont op generlei wijze aan op welke wijze artikel 57/1, §

4 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat het hoger belang van het kind een doorslaggevende

overweging is die de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet leiden tijdens

het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming, in casu en door de bestreden beslissing

geschonden zou (kunnen) zijn. Derhalve wordt deze schending niet op dienstige wijze aangevoerd.

4.2. De Raad spreekt zich in het kader van onderhavig beroep tegen de bestreden beslissing van de

commissaris-generaal verder niet uit over een beslissing tot verwijdering of terugleiding. Hij gaat enkel

na of verweerder in casu al dan niet terecht heeft besloten dat er geen nieuwe elementen of feiten in de

zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet aan de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd,

die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor de toekenning van de vluchtelingenstatus of de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt. Een bijkomend onderzoek naar

een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.

4.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62, § 2 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.

4.4. 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
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procedurele noden konden worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn

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

4.5. De bestreden beslissing is geschraagd op artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. Deze

bepaling luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek

rechtvaardigen.”

In het licht van het voorgaande wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht gemotiveerd:

“In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissarisgeneraal het verzoek niet-ontvankelijk.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidig verzoek om internationale bescherming

steunt op de motieven die u naar aanleiding van uw eerste verzoek om internationale bescherming heeft

uiteengezet, met name dat u nog steeds bekeerd bent tot het christendom en u als gevolg hiervan

vreest voor uw leven in Iran. In dit verband dient opgemerkt te worden dat het Commissariaat-generaal

in het kader van uw eerste verzoek oordeelde dat er geen geloof kon worden gehecht aan uw bekering

tot het christendom in Iran en de hieruit volgende vervolging door de Iraanse autoriteiten, evenmin kon

er geloof gehecht worden aan de oprechtheid van uw beleving van het christendom in België. U ging

hiertegen niet in beroep. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw

eerste verzoek om internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor

zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van

artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor

internationale bescherming in aanmerking komt.”

In zoverre verzoeker in het voorliggende verzoekschrift kritiek spuit op de beoordeling van de

geloofwaardigheid en het opportunistische karakter van zijn bekering en zijn activiteiten en verweerder

in dit kader van subjectieve vooringenomenheid beticht, dient aldus te worden vastgesteld dat deze

kritiek, die in wezen gericht is tegen de beoordeling die reeds tijdens zijn eerste verzoek om

internationale bescherming geschiedde, te dezen niet dienstig is. Verzoeker kan zijn onderhavige

verzoekschrift en verzoek om internationale bescherming immers niet aanwenden om een vorm van

beroep in te stellen tegen de tijdens zijn eerste verzoek om internationale bescherming gedane

vaststellingen en beoordeling en de in dit kader genomen, definitief geworden beslissing.

Dient in het kader van het voorgaande voorts te worden opgemerkt dat zowel de ernst als de

geloofwaardigheid van verzoekers vermeende nood aan internationale bescherming nog danig verder

worden ondermijnd door zijn gedragingen nadat zijn eerste verzoek om internationale bescherming werd

geweigerd in België. Zo ging hij blijkens het niet betwiste feitenrelaas in de bestreden beslissing en

hetgeen gesteld wordt in het verzoekschrift vooreerst niet in beroep nadat zijn eerste verzoek om

internationale bescherming door verweerder werd geweigerd op 1 oktober 2018. Zo hij werkelijk een

oprechte vrees voor vervolging koesterde en nood aan internationale bescherming had, kon worden

verwacht dat hij zijn beroepsmogelijkheden in het kader van zijn eerste verzoek om internationale

bescherming zou hebben benut. Bovendien liet hij niet enkel na om beroep in te dienen, doch wachtte

hij vervolgens bijna elf maanden alvorens zijn eerste volgend verzoek om internationale bescherming in

te dienen op 28 augustus 2019. Zo hij werkelijk vervolging vreesde en nood had aan internationale

bescherming, kon worden verwacht dat hij (veel) sneller opnieuw een verzoek zou hebben gedaan om
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bescherming te verkrijgen vanwege de Belgische autoriteiten. Nadat zijn eerste volgend verzoek niet-

ontvankelijk werd verklaard op 30 maart 2020, diende verzoeker daarenboven andermaal geen beroep

in, naar eigen zeggen omdat hij de briefwisseling niet goed had ontvangen en de korte beroepstermijn

reeds verstreken was. Vervolgens draalde hij opnieuw lange tijd, en dit tot 21 september 2020, alvorens

zijn onderhavige, derde verzoek om internationale bescherming in te dienen. Deze gedragingen en

houding getuigen geenszins van een ernstige, oprechte en dringende nood aan internationale

bescherming, doen nog verder afbreuk aan de reeds tijdens verzoekers eerste verzoek om

internationale bescherming teloorgegane geloofwaardigheid van zijn bekering en onderstrepen

bovendien andermaal het kennelijke opportunistische karakter van zijn religieuze activiteiten in België en

op de sociale media.

Inzake de nieuwe, door verzoeker aangereikte elementen en feiten, wordt in de bestreden beslissing

verder met recht gemotiveerd:

“In onderhavig geval moet echter, net zoals bij uw tweede verzoek, vastgesteld worden dat dergelijk

element in uw dossier niet voorhanden is. U verklaart immers louter dat wat u de vorige keren zei waar

was, met name dat u in Iran en België religieuze activiteiten had/heeft en dat u religieuze artikels deelt

op Facebook. Echter zoals hierboven reeds aangestipt kon er geen geloof worden gehecht aan uw

verklaringen dat u zich in Iran tot het christendom bekeerd had en dat u ten gevolge van uw beweerde

bekering problemen kende in Iran, noch kon er geloof worden gehecht aan de oprechtheid van uw

beleving van het christendom in België. De verklaringen die u naar aanleiding van uw huidige verzoek

om internationale bescherming aanhaalt liggen in het verlengde van iets dat op geen enkele wijze als

geloofwaardig wordt beschouwd. De door u neergelegde documenten in het kader van uw huidige

verzoek kunnen de geloofwaardigheid van uw relaas ook niet herstellen. De foto’s van u en andere

personen op religieuze plekken of met religieuze symbolen waarvan u verklaart dat deze op christelijke

plekken en bij u thuis in Iran werden genomen (verklaring 2e VVIB, vraag 18), tonen hoogstens aan dat

u aanwezig was op religieuze plekken of plekken met religieuze symbolen. Uit niets kan echter afgeleid

worden dat deze plekken zich in Iran bevinden of bij u thuis en dat uw aanwezigheid op deze plekken is

ingegeven door een gefundeerde, oprechte en diepgewortelde religieuze overtuiging. Ook de

aanbevelingsbrieven van leden van en foto’s van uw activiteiten in de Rabotkerk tonen enkel aan dat u

deze kerk bezoekt en er deelneemt aan activiteiten. Deze deelnames kunnen blijkens voorgaande dan

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

deze te kunnen aanwenden in onderhavige procedure. De conclusies getrokken bij uw eerste verzoek

gelden aldus nog steeds.

U verwijst tevens, zoals bij uw vorige verzoeken, opnieuw naar de mogelijkheid dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zijn van uw bekering ten gevolge van uw activiteiten op Facebook (verklaring

2e VVIB, vraag 17). Ook hier dient opnieuw verwezen te worden naar uw weinig overtuigende

verklaringen aangaande het gebruik van sociale media zoals werd opgemerkt in de weigeringsbeslissing

in het kader van uw eerste verzoek. Verder blijkt, zoals ook werd opgemerkt bij uw vorige verzoeken,

nog steeds uit niets dat de Iraanse autoriteiten effectief op de hoogte zijn van uw Facebookactiviteiten.

Gelet op het feit dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk en oprecht bekeerd

bent tot het christendom en het feit dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zijn van uw (beweerde) bekering met de hieraan verbonden

facebookactiviteiten heeft u bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat het voor u onoverkomelijk zou zijn

om bij een eventuele terugkeer naar Iran uw religieus getinte bijdragen op uw facebookaccount te

verwijderen. Uit uw religieus geladen facebookprofiel kan dan ook niet zonder meer een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade afgeleid worden. In dit verband kan nog

toegevoegd worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht

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

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

hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, zoals

reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de

aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. De informatie waarop het Commissariaat generaal zich

baseert, is toegevoegd aan uw administratief dossier.

(…)

De door u ingediende bewijzen van vrijwilligerswerk zijn niet in staat bovenstaande vaststellingen te

wijzigen.”

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

concreet en dienstig argument aan.

De gedane vaststellingen inzake de foto’s laat hij in wezen geheel onverlet. Hij vergenoegt zich er

immers toe eenvoudigweg te herhalen dat hij hierop zou worden afgebeeld op christelijke plekken in Iran

en bij hem thuis. Met deze loutere herhaling van zijn eerdere, inzake deze foto’s afgelegde verklaringen,
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doet hij op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, inzake deze verklaringen en deze foto’s gedane

vaststellingen.

De vaststellingen omtrent de ter staving van zijn religieuze activiteiten en vrijwilligerswerk in België

neergelegde bewijzen, aanbevelingsbrieven en foto’s laat verzoeker voorts geheel ongemoeid. Door

eenvoudigweg te ontkennen dat zijn activiteiten alhier zouden zijn ingegeven vanuit opportunistische

overwegingen, ontkracht verzoeker deze vaststellingen namelijk hoegenaamd niet. Deze vaststellingen

vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze geheel

ongemoeid laat, onverminderd overeind.

Dient voorts te worden opgemerkt dat de door verzoeker geciteerde landeninformatie volledig in

dezelfde lijn ligt als en bijgevolg op generlei wijze afbreuk doet aan de landeninformatie zoals

gehanteerd door verweerder en zoals opgenomen in het administratief dossier. 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, 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, hoe dan ook niet aannemelijk

dat hij daardoor in concreto in de negatieve aandacht van zijn autoriteiten zou staan. Verder weerlegt

verzoeker de terechte vaststelling 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, redelijkerwijze van hem mag worden verwacht hij voorafgaand aan een terugkeer de

betreffende berichten op de sociale media verwijdert.

In zoverre verzoeker door middel van een aanvullende nota bijkomend een schrijven neerlegt dat uitgaat

van een zekere Hendrik, dient verder te worden vastgesteld dat ook dit schrijven hoegenaamd niet van

zulke aard is dat het de reeds tijdens verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming

teloorgegane geloofwaardigheid van zijn beweerde bekering en asielrelaas zou kunnen herstellen en/of

anderszins een ander licht zou kunnen werpen op de reeds tijdens zijn voorgaande verzoeken om

internationale bescherming gedane beoordeling. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het niet

ernstig is dat verzoeker slechts heden, dit meer dan drie en een half jaar na de indiening van zijn eerste

verzoek om internationale bescherming, op de proppen komt met dergelijk schrijven. Dit geldt nog des

te meer nu hij niet de minste verklaring biedt voor het feit dat hij dergelijk schrijven niet eerder kon

bekomen of voorleggen en nu hij evenmin uitlegt op welke wijze hij hierin alsnog zou zijn geslaagd. Hoe

dan ook dient te worden opgemerkt dat dit schrijven een kennelijk en uitdrukkelijk gesolliciteerd karakter

vertoont en duidelijk en zoals ook verzoeker zelf aangeeft werd opgesteld op vraag en ten behoeve van

verzoeker, en dit met het oogmerk om dit aan te wenden in het kader van voorliggende

beroepsprocedure. Verder gaat dit stuk uit van een privépersoon, die aangeeft met verzoeker een

persoonlijke band te vertonen en die vervolgens boudweg verzoekers verklaringen bevestigt. Aldus gaat

dit stuk in het geheel niet uit van een objectieve en betrouwbare bron en kan hieraan niet de minste

bewijswaarde worden gehecht.

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.
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Verzoeker kan met zijn verwijzing naar een arrest uit het Verenigd Koninkrijk tot slot in het geheel geen

afbreuk doen aan het voorgaande. Aan dit arrest kan in de Belgische rechtsorde en in casu namelijk

geenszins precedentswaarde worden gehecht. De precedentenwerking wordt immers niet aanvaard in

het Belgische recht en elk verzoek om internationale bescherming wordt afzonderlijk en op individuele

wijze onderzocht en beoordeeld, rekening houdend met de concrete situatie in het land van herkomst

alsook met de individuele elementen zoals aangebracht door de verzoeker om internationale

bescherming. Bovendien betreft het steeds de beoordeling van de situatie in het land van herkomst

zoals deze bestaat op het ogenblik van de beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming.

De appreciatie van de feiten in het licht van de bestaande situatie in het land van herkomst gebeurt in

elk stadium van het verzoek om internationale bescherming. Feiten en elementen eigen aan elk

concreet verzoek om internationale bescherming zijn bepalend bij de beoordeling van het dossier.

4.6. In acht genomen hetgeen voorafgaat, zijn er geen nieuwe elementen of feiten in de zin van artikel

57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet aan de orde en worden er geen nieuwe elementen of feiten door

verzoeker neergelegd die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor de erkenning als vluchteling in

de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Derhalve heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in de bestreden

beslissing ten aanzien van verzoeker terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van zijn (volgend)

verzoek om internationale bescherming.

4.7. Gezien verzoeker zich voor wat de aangevoerde schending van artikel 9 van het EVRM betreft op

geen andere elementen beroept dan de hoger besproken asielmotieven, wordt de schending van dit

artikel, nog daargelaten dat de Raad in het kader van het onderhavige beroep geen uitspraak doet over

een maatregel tot terugleiding of verwijdering, niet dienstig aangevoerd.

4.8. 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.

4.9. 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

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


