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nr. 267 573 van 31 januari 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Beiden handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun

minderjarig kind: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY

Rue de la Draisine 2/004

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, beiden handelend in eigen naam en als wettelijke

vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op

24 juni 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 21 mei 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 23 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat I. FONTIGNIE loco advocaat

J. HARDY en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissingen

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van S.S. (verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent Iraans staatsburger en bent geboren op (…) (Iraanse kalender, zijnde (…) volgens de

Gregoriaanse kalender) en afkomstig uit Booshehr in de gelijknamige provincie. U bent gehuwd met
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D.S. (…) (o.v. X) en jullie hebben samen één minderjarige zoon. Uw ouders en twee broers verblijven

nog in Iran. Uw oom van moederszijde M.B., M.A. (…) (o.v. X) verblijft in België en is actief in de

Evangelische Kerk te Kuurne.

U bent moslim van geboorte maar via uw vriend Arash hebben u en uw echtgenote jullie nieuwe geloof

het christendom gevonden, bekeerden jullie zich op 28/05/1394 (Iraanse kalender, zijnde 19/08/2015

volgens de Gregoriaanse kalender), bezochten jullie een huiskerk en organiseerden jullie thuis

vieringen.

Op 15 september 2018 reisde u samen met uw vrouw en jullie zoon als toerist naar België per vliegtuig

en met behulp van jullie originele paspoorten voorzien van een toeristenvisum voor de Schengenzone.

Een week na jullie aankomst werd u vanuit Iran gecontacteerd door uw buurman. Hij wist u te vertellen

dat er een inval in jullie huis had plaatsgevonden en er mensen werden meegenomen. U en uw vrouw

pleegden overleg met uw oom en jullie besloten om niet terug te keren naar Iran en in België een

verzoek om internationale bescherming in te dienen. Op 15 oktober 2018 dienden u en uw echtgenote

jullie verzoek in en bij een terugkeer naar Iran vrezen jullie vervolgd te worden door de Iraanse

autoriteiten omwille van jullie bekering tot het christendom.

Na de inval kreeg uw vader nog minstens één keer het bezoek van de Iraanse autoriteiten die wilden dat

hij jullie zou vragen om terug te keren naar Iran.

In België frequenteerden u en uw vrouw de Evangelische Kerk te Kuurne, zijn jullie actief binnen deze

kerkgemeenschap en nemen jullie deel aan Bijbelstudies. U bent net als uw echtgenote gedoopt op 6

juli 2019.

Ter staving van jullie verzoek leggen u en uw echtgenote volgende documenten neer: uw paspoort en

dat van uw vrouw, uw shenasnameh (geboorteboekje) en die van uw vrouw en zoon, de twee

doopattesten, de twee aanwezigheidsattesten van de Evangelische Kerk van Kuurne d.d. 23/01/2021,

twee attesten van de Bijbelstudie van u en uw vrouw, jullie vliegtickets, een tienrittenkaart van de

NMBS, vijf foto’s van jullie activiteiten in de kerk in België en van jullie doopsel, en een usb-stick met

zeven foto’s en vier video’s van jullie activiteiten in de kerk in België.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Als motief voor uw verzoek om internationale bescherming vermeldt u dat u vreest vervolgd of

geëxecuteerd te worden ten gevolge van uw bekering tot het christendom (zie notities persoonlijk

onderhoud S.S. (…) d.d. 19/03/2021, hierna CGVS man, p. 7). Uw partner D.S. (…) (o.v. 8.687.027)

vreest omwille van dezelfde redenen en ook door haar bekering dat ze vervolgd zal worden bij een

terugkeer naar Iran (zie notities persoonlijk onderhoud D.S. (…) d.d. 19/03/2021, hierna CGVS vrouw,

p.5,7). Na onderzoek van al de door u en uw vrouw aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in

het administratieve dossier dient vastgesteld te worden dat jullie niet de status van vluchteling noch de

status van het subsidiair beschermde kan toegekend worden, dit om onderstaande redenen.

U en uw echtgenote kunnen immers niet overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn bekeerd

tot het christendom en dit omwille van onderstaande redenen. Vooreerst dient opgemerkt dat van een

verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij kan uiteenzetten om welke

reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat de persoonlijke betekenis van

de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker moet gedetailleerde

verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en,

indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des

te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het

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

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

Uw verklaringen over uw bekering zijn echter ontoereikend. Van iemand die een dergelijke ingrijpende

en risicovolle beslissing neemt, kan een hoge mate van interesse en toewijding verwacht tegenover de

nieuw gekozen godsdienst. In het geval van u en uw echtgenote kan een dergelijke houding echter niet

worden terug gevonden. Daar er aan jullie bewering dat jullie daadwerkelijk het christelijke geloof

aanhangen geen geloof kan worden gehecht, kan er ook niet aanvaard worden dat jullie op basis van

jullie geloofskeuze vervolging dienen te vrezen bij terugkeer naar Iran.

In de eerste plaats dient er gewezen te worden op de verbazende snelheid van jullie bekering tot het

christendom en de manier waarop deze zich voltrok. Volgens jullie verklaringen zijn u en uw vrouw op

dezelfde dag, namelijk op 28/05/1394 (Iraanse kalender, zijnde 19/08/2015 Gregoriaanse kalender), tot


