
RvV X en RvV X - Pagina 1

nr. 273 113 van 23 mei 2022

in de zaken RvV X / XI en RvV X / XI

In zake: 1. X (RvV X)

2. X (RvV X)

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die beiden verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op

14 maart 2022 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 10 februari 2022.

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 beschikkingen van 21 april 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken V. SERBRUYNS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

D. GEENS en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker in de zaak RvV X (hierna: verzoeker) en verzoekster in de zaak RvV X (hierna:

verzoekster), die beiden verklaren van Iraanse nationaliteit en van respectievelijk Arabisch-Perzische en

Bakthiari-origine te zijn, komen volgens hun verklaringen op 26 november 2019 België binnen en

verzoeken op 29 november 2019 om internationale bescherming. Op 10 februari 2022 beslist de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten

aanzien van hen beiden tot de weigering van de vluchtelingenstatus en tot de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit zijn de thans bestreden beslissingen, die op 11 februari 2022 aangetekend

worden verzonden aan verzoekers.

1.2. De bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoeker, luidt als volgt:
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“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u van gemengd Arabisch-Perzische origine en heeft u de Iraanse

nationaliteit. U trouwde in 1384 (= 2005/2006) met M.M. (O.V. x.xxx.xxx). Samen kregen jullie twee

dochters, Z. – ook wel H. genoemd – en A. U werd geboren als sjiitische moslim maar u was

allesbehalve praktiserend. U groeide op in Isfahan waar een grote christelijke gemeenschap leeft en waar

u in uw dagdagelijkse leven mee in contact kwam. In het verleden kampte u met een alcohol- en

verslavingsproblematiek waardoor u zo’n vijftien jaar geleden terechtkwam bij de A.A. (Alcoholics

Anonymous) en de N.A (Narcotics Anonymous). Tijdens de begeleidingssessies werd God beschreven

als een ‘hogere macht’ maar wie die hogere macht precies was, was vrij invulbaar. Op een gegeven

moment, zo’n drie à vier jaar voor u zich effectief bekeerde tot het christendom, verkondigde uw broer D.

u de blijde boodschap. Hij is een bekeerde christen die in Duitsland woont. Het was dus enerzijds door

het prediken van uw broer en anderzijds door de invloed van uw Armeense vrienden, dat u zich eind 2016

bekeerde tot het christendom. U kwam tot het besef dat de hogere macht waar tijdens de sessies van de

A.A. en N.A. over gesproken werd, Jezus Christus was. Uw vrouw had zich inmiddels ook bekeerd tot het

christendom. In Iran keek u samen met uw echtgenote naar christelijke programma’s via satelliettelevisie

en u gebruikte de documentatie die u ontving van de A.A.-bijeenkomsten als een soort van ‘Bijbel’ om uw

geloof beter te leren kennen. Samen met M. ging u ook zo’n twee à drie keer naar een bijeenkomst in een

huiskerk. U vermoedt dat jullie dochter H. jullie belangstelling voor het christendom opgepikt heeft en haar

mond voorbij heeft gepraat tegen uw familie. Jullie woonden toen immers nog in bij uw moeder en er

kwamen regelmatig familieleden op bezoek. Zes à zeven maanden voor uw vertrek uit Iran kregen u en

uw echtgenote plots bedreigende berichten en telefoontjes die gingen van “ik weet jullie te vinden” tot “ik

hak je in stukken”. Jullie hadden schrik en probeerden zo weinig mogelijk thuis te blijven. Uit angst

verhuisden jullie zelfs van bij uw moeder naar een eigen woning. Drie à vier maanden voor jullie vertrek

uit Iran dienden jullie een klacht in op het politiekantoor in Shahin Shahr om te achterhalen wie

verantwoordelijk was voor de dreigberichten en -telefoons. De politie maakte jullie klacht over aan het

gerecht dat vervolgens het telecombedrijf Irancell verplichtte om de informatie die zij hadden betreffende

de identiteit van jullie belager met jullie te delen. Zo kwamen jullie te weten dat A.B.T., iemand van uw

familie aan vaderskant die u niet persoonlijk kende, achter de dreigementen zat. Toen u te weten kwam

om wie het ging, durfde u geen verdere stappen meer te ondernemen. Indien u verder was gegaan met

uw klacht, zou u immers niet kunnen rekenen op de bescherming van de autoriteiten aangezien de

oorzaak van de telefonische bedreigingen jullie bekering was. In 2017, vlak voor Perzisch Nieuwjaar (nl.

20 maart), verliet u samen met uw vrouw en dochters omwille van jullie problemen Iran. Jullie vreesden

immers dat de mondelinge bedreigingen effectief uitgevoerd zouden worden. Jullie vlogen naar Turkije,

reisden nadien door naar de Verenigde Arabische Emiraten en via de Emiraten reisden jullie naar

Belgrado, Servië. In Servië verbleven jullie ongeveer een jaar en lieten u en uw vrouw zich op 1 april 2018

dopen. Jullie trouwden er ook op een christelijke manier. In Servië kwam u met andere gelovigen samen

in het restaurant van het opvangcentrum waar jullie de Bijbel doornamen en ging u naar een katholieke

kerk op zondag. Vervolgens trokken jullie van Servië te voet naar Bosnië waar jullie nog enige tijd

verbleven. Door omstandigheden ging u in Bosnië niet naar de kerk: er waren talloze moskeeën, maar

een kerk kon u er niet vinden. Na jullie verblijf in Bosnië trokken jullie naar Kroatië waar jullie zo’n drie

maanden verbleven en vermoedelijk een verzoek om internationale bescherming indienden. Jullie reisden

hierna door naar België waar jullie de dag na jullie aankomst, op 29 november 2019, een verzoek

om internationale bescherming indienden. De eerste week na jullie aankomst in België gingen jullie naar

de Iraanse kerk in Brussel. Eveneens gingen jullie drie keer naar een kerk in Antwerpen. Op heden gaat

u op zondag naar de kerk in Jette en leest u de Bijbel. Bij terugkeer naar Iran vreest u de Iraanse

autoriteiten en uw Arabische clan vanwege uw bekering. Voor uw dochters, die nog geen specifieke religie

hebben gekozen maar die wel christelijke godsdienstles op school volgen, vreest u dat ze niet

opgevangen of beschermd zullen worden indien jullie er niet meer voor hen kunnen zijn. Zij zullen

maatschappelijk het doelwit worden van pesterijen en geweld.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende documenten neer: een

kopie van uw mellikaart (nationale kaart); een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje); een kopie

van jullie huwelijksakte; enkele foto’s ter staving van jullie levensomstandigheden in Servië en Bosnië; uw

doopattest d.d. 1 april 2018; en een brief van de Iraanse kerk in Jette waarin staat dat jullie op heden de

kerkvieringen bijwonen.

B. Motivering
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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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in

uw hoofde heeft kunnen identificeren. Wat betreft uw verklaringen omtrent uw oogprobleem, moet erop

gewezen worden dat deze niet van aard zijn dat u niet bij machte zou zijn om volwaardige en coherente

verklaringen af te leggen of om aan de procedure deel te nemen. Dit bevestigde u zelf ook door te

verklaren dat uw oogprobleem geen hindernis zou mogen vormen om normaal aan uw persoonlijk

onderhoud deel te nemen (Vragenlijst “bijzondere procedure noden” DVZ, vraag 1; CGVS, p. 2-3).

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend.

Jullie verklaarden dat u en uw echtgenote samen tot het christendom bekeerd zijn. Dit bekeringstraject

legden jullie samen af (CGVS echtgenote, p. 6).

Vooreerst kan er geen geloof gehecht worden aan jullie beweerde bekering(sproces) in Iran.

Van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij/zij 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. 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.

Jullie verklaringen over jullie bekering tot het christendom zijn echter ontoereikend.

Zelfs al zei u dat uzelf de belangrijkste rol speelde in uw eigen bekeringsproces door u voor het

christendom open te stellen, dan nog blijkt dat uw broer D. een voorname rol speelde in jullie

bekeringsproces, aangezien u zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-

generaal stelde dat u dankzij uw broer D. overtuigd werd om u te bekeren tot het protestantisme (CGVS-

vragenlijst, vraag 3.5; CGVS, p. 4-6). D. zou, althans volgens de verklaringen van uw echtgenote, ook een

rol gespeeld hebben in het bekeringsproces van uw echtgenote (CGVS echtgenote, p. 4). U legde echter

zeer vage verklaringen af over het christelijke parcours van uw broer D. waardoor er sterke twijfels

ontstaan over zijn rol in jullie bekeringsproces. Zo is het bijzonder opmerkelijk dat u niet eens kon vertellen

waarom uw broer D. zich heeft bekeerd. Hij verhuisde enkele jaren geleden plots van Iran naar Duitsland,

al wist u niet of zijn bekering de reden was voor zijn vertrek. U achtte de kans waarschijnlijk maar zeker

wist u dit niet (CGVS, p. 9-10). Dit is niet aannemelijk. Uw rechtvaardiging, met name dat uw broer een

gesloten karakter heeft, dat hij u enkel zei dat jullie het er later over konden hebben en dat u dus vermoedt

dat hij het er liever niet over heeft (CGVS, p. 9-10), kan immers geenszins overtuigen. Zijn beweerde

gesloten karakter staat namelijk in schril contrast met het feit dat hij u en uw echtgenote wel degelijk de

blijde boodschap verkondigd zou hebben. Redelijkerwijs kan aangenomen worden dat het

verspreiden van het christelijke geloof verbonden is met de persoonlijke beleving van deze religie door

degene die het geloof verspreidt. Dat D. de blijde boodschap zou verkondigd hebben zonder dat jullie het

hierbij gehad zouden hebben over zijn eigen bekeringsproces en zonder dat u hem hierover op een

diepgaande manier vragen zou hebben gesteld, is dermate vreemd dat er geen geloof aan gehecht kan

worden. De geloofwaardigheid van uw in Iran ontstane interesse voor het christendom komt hierdoor

ernstig op de helling te staan.

Ook aan jullie beweerde geloofsactiviteiten in Iran kan geen geloof gehecht worden. Zo wist u niet meer

wanneer u voor het eerst naar een huiskerk ging en kon u het ook niet situeren aan de hand van uw

vertrek uit Iran. U wist wel te zeggen dat de twee à drie huiskerkbezoeken plaatsvonden gedurende een

jaar, waar telkens maanden tussen zaten (CGVS, p. 22). Deze verklaringen stemmen op geen enkele

manier overeen met uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken waar u stelde dat u één keer per

week deelnam aan vieringen (CGVS-vragenlijst, ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Geconfronteerd met

deze tegenstrijdigheid, vroeg u zich eerst af of u dit werkelijk zo had gezegd om meteen daarna te opperen

dat u waarschijnlijk de bijeenkomsten bedoelde van de A.A. en de N.A. U verklaarde formeel dat u op de

Dienst Vreemdelingenzaken over de A.A. en de N.A. had gesproken (CGVS, p. 25-26). Gelet op uw
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duidelijke verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken, met name dat u deelnam aan vieringen nadat

u overtuigd werd door D. om u te bekeren, mist deze rechtvaardiging elke overtuigingskracht. De

ambtenaren op de Dienst Vreemdelingenzaken zijn bovendien neutraal en noteren getrouw wat er door

de verzoeker wordt gezegd. Indien de verzoeker op de vraag antwoordt dat hij wekelijks naar

bijeenkomsten van de A.A. of N.A. ging, wordt dat ook zo genoteerd. Bij het begin van uw persoonlijk

onderhoud op het Commissariaatgeneraal bevestigde u bovendien dat het gesprek op de Dienst

Vreemdelingenzaken goed was verlopen (CGVS, p. 3). Dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken nog

verwees naar wekelijkse vieringen, terwijl u op het Commissariaatgeneraal sprak over wekelijkse

bijeenkomsten van de A.A. en N.A., ondermijnt de geloofwaardigheid van uw beweerde huiskerkbezoeken

fundamenteel. Voorts is het opmerkelijk dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken zei dat de vieringen in

Isfahan doorgingen (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5) terwijl u op het Commissariaat-generaal aangaf dat

twee van de drie huiskerkvieringen doorgingen in Shahin Shahr, waarbij u en uw echtgenote een duidelijk

onderscheid maakten tussen Isfahan en Shahin Shahr (CGVS, p. 21; CGVS echtgenote, p. 5).

Vervolgens wist u niet wie de dienst deed in de huiskerk en kon u behalve een zekere M. geen andere

huiskerkleden noemen (CGVS, p. 22). Jullie huiskerkbezoeken zijn dus niet geloofwaardig, waardoor uw

beweerde in Iran ontstane interesse voor het christendom eveneens opnieuw danig op de helling komt te

staan.

Dat u niet kon overtuigen in Iran tot het christendom te zijn bekeerd wordt bevestigd door uw uitspraak

waarbij u zei dat u niet bewust voor het protestantisme koos. In Iran was er niet echt sprake van een

stroming, zo stelde u, dit kwam pas ter sprake in Servië (CGVS, p. 22-23). U verklaarde tijdens uw gesprek

op de Dienst Vreemdelingenzaken nochtans dat uw broer D. u toen u nog in Iran verbleef overtuigde om

u te bekeren tot het protestantisme (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5) waardoor het opmerkelijk is dat u tijdens

uw persoonlijk onderhoud aangaf dat u pas in Servië besefte wat het protestantisme precies inhield.

Tot slot is het niet aannemelijk dat u en uw echtgenote niet samen spraken over jullie bekeringsproces:

uw echtgenote verklaarde dat ze hier met u nog nooit een diepgaand gesprek over voerde. Dat het voor

haar tot nu toe nog niet van belang was (CGVS echtgenote, p. 6-7), terwijl jullie wel Iran verlieten omwille

van de problemen n.a.v. jullie beweerde bekering tot het christendom (CGVS, p. 12; CGVS echtgenote,

p. 12), doet erg de wenkbrauwen fronsen. Van bekeerlingen die een koppel vormen kan immers in alle

redelijkheid verwacht worden dat, gelet op het belang en de invloed van een bekering op iemands leven,

er over het bekeringsproces van de partner wordt gediscussieerd, overlegd, gebrainstormd en gesproken,

quod non in casu.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan besloten worden dat er aan uw voorgehouden bekering tot

het christendom in Iran en die van uw vrouw geen geloof gehecht worden.

Bijgevolg kan er evenmin geloof gehecht worden aan de problemen die jullie met A.B.T. kregen door jullie

bekering. Dit wordt bevestigd door onderstaande vaststellingen.

Zo is het opmerkelijk dat uw echtgenote op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat haar

echtgenoot, dus u, anonieme berichtjes en telefoontjes ontving – dat ze er zelf ontvangen zou hebben

vermeldde ze niet – (CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 3.5), terwijl ze op het Commissariaat-generaal

beweerde dat ze er zelf ook ontvangen had (CGVS echtgenote, p. 12). Hiermee geconfronteerd, kwam

ze niet verder dan te stellen dat de eerste versie niet klopt. Ze voegde hieraan zelfs toe dat de

dreigementen eerst op haar telefoon begonnen (CGVS echtgenote, p. 12). Het louter vasthouden aan één

versie van de feiten kan uiteraard niet als een afdoende uitleg voor deze incoherentie worden beschouwd.

Daarnaast is het bijzonder dat, ofschoon jullie op de Dienst Vreemdelingenzaken wel een algemene vrees

ten aanzien van de clan B.T. vermeldden, jullie er met geen woord repten over A.B.T. U stelde louter dat

u telefoons kreeg van onbekende mensen en benadrukte dat jullie niet wisten van wie de

telefoontjes kwamen (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5). Uw vrouw sprak eveneens over anonieme

telefoontjes en berichtjes (CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 3.5). Hiermee geconfronteerd, stelde u dat

u bedoelde dat op het moment dat de dreigementen begonnen, jullie niet wisten wie er achter zat. Er was

geen tijd meer om meer te vertellen op de Dienst Vreemdelingenzaken (CGVS, p. 26). Dat er geen tijd

zou geweest zijn, overtuigt, gelet op de extra vragen die door de medewerker van de Dienst

Vreemdelingenzaken werden gesteld, niet. Dat u en uw vrouw klacht indienden tegen A.B.T., een dossier

tegen hem openden in de rechtbank (CGVS, p. 15-17) en uiteindelijk Iran hebben ontvlucht n.a.v. zijn

dreigementen (CGVS, p. 16), maar jullie hierover met geen woord repten tijdens jullie gesprek op de

Dienst Vreemdelingenzaken, komt bevreemdend over.
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Opmerkelijk is daarenboven dat uw echtgenote niet wist wie er achter de bedreigingen zat. Ze kende de

voornaam van jullie belager niet en vermeldde als achternaam de naam “C.” (CGVS echtgenote, p. 12),

waarmee ze verwees naar de vroegere familienaam van uw vader die hoe dan ook verschilt van de

familienaam “B.T.” (CGVS, p. 18). Dat jullie omwille van zijn dreigementen Iran verlieten (CGVS, p. 16;

CGVS echtgenote, p. 12), maar jullie tegenstrijdige verklaringen aflegden over de identiteit van jullie

belager, ondergraaft volledig de geloofwaardigheid van de door jullie aangehaalde bedreigingen.

Ook over de start van de dreigberichten legde u tegenstrijdige verklaringen af. Zo stelde u op het

Commissariaatgeneraal dat de bedreigingen zes à zeven maand voor jullie vertrek begonnen (CGVS, p.

19) terwijl u op de Dienst Vreemdelingenzaken sprak van één jaar (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5). U kon

hiervoor geen verklaring geven noch aangeven wat de juiste versie was, maar benadrukte dat u geen

slechte intenties had (CGVS, p. 26), hetgeen vanzelfsprekend geen afdoende verklaring voor deze

tegenstrijdigheid kan zijn.

Dat er aan jullie problemen met A. geen enkel geloof gehecht kan worden, wordt bevestigd door

de verklaringen van uw echtgenote m.b.t. jullie verschillende verhuizingen in Iran. Op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde zij immers, net zoals u trouwens, dat jullie n.a.v. de problemen een paar

keer moesten verhuizen: naar verschillende huizen en verschillende steden (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5;

CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 3.5). U verklaarde hierover op het Commissariaat-generaal evenwel

dat jullie gedurende de periode dat u samen was met uw echtgenote slechts één keer verhuisden: van

het adres bij uw moeder naar een eigen stekje voor jullie twee en altijd in Shahin Shahr (CGVS, p. 11 en

p. 15). U had geen uitleg voor deze incoherentie (CGVS, p. 27). Ook uw echtgenote zei op het

Commissariaat-generaal in eerste instantie dat jullie slechts één keer verhuisden (CGVS echtgenote, p.

11). Uw echtgenote repliceerde, geconfronteerd met haar tegenstrijdige verklaringen, dat jullie voor

vertrek uit Iran nog even bij uw moeder, haar schoonmoeder, gingen wonen, die meer naar het

centrum van de stad trok. Van verschillende steden is in haar verklaringen dan ook geen sprake meer

(CGVS echtgenote, p. 11-12), waardoor deze uitleg allesbehalve kan worden weerhouden.

Tot slot is het opmerkelijk dat u geen enkele vorm van bewijs kan voorleggen m.b.t. de dreigementen

(CGVS, p. 17-18 en p. 20). Het is immers niet aannemelijk dat u uw bewering dat u klacht indiende bij de

politie waardoor het gerecht bij jullie zaak betrokken was (CGVS, p. 15-16), niet kon staven. Uw bewering

dat de foto’s die u van uw bewijsstukken had genomen verloren zijn gegaan, doordat u onderweg

verschillende keren van gsm moest wisselen (CGVS, p. 16), kan niet overtuigen. Naast het feit dat uit

niets blijkt dat u de bewijsstukken waarnaar u verwees niet opnieuw in Iran zou kunnen opvragen, werd

tijdens uw onderhoud u de suggestie gedaan om in te loggen op het platform Adliran om uw juridisch

dossier te raadplegen. U stelde meteen dat u niet durfde te gaan kijken omdat u achterdochtig bent

geworden en bang bent zo getraceerd te worden (CGVS, p. 18). Dat u aan de ene kant met een openbaar

account - mét vermelding van uw huidige verblijfplaats in België - actief bent op facebook en instagram

en stelt dat, hoewel u niet kon zeggen of de instantie die zich bezighoudt met de controle van het internet

van het bestaan van uw sociale media wist, men in Iran op de hoogte is van uw sociale mediakanalen en

dat u de kans groot acht dat de Iraanse autoriteiten ervan op de hoogte zijn (CGVS, p. 11 en p. 19-21),

maar dat u niet zou durven in te loggen in uw elektronisch juridisch dossier omdat u niet wil getraceerd

worden, houdt geen steek. Het ontbreken van enig begin van bewijs ter staving van uw problemen tast de

geloofwaardigheid ervan dan ook aanzienlijk aan. Van een verzoeker om internationale bescherming

kan immers in alle redelijkheid verwacht worden dat hij al deze documenten neerlegt die zijn asielrelaas

kunnen ondersteunen, quod non in casu.

Gelet op het geheel van bovenstaande motieven kan er aan jullie bekering in Iran en aan jullie problemen

hierdoor niet het minste geloof gehecht worden.

Dat er aan jullie geloofsactiviteiten en problemen in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt

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

engagement na aankomst in Europa. Aangezien jullie bekering in Iran niet geloofwaardig is, kan er immers

aan jullie motivatie om in Europa naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht worden. Dit

doet dan ook sterk vermoeden dat jullie eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een

oprechte overtuiging op heden in België naar de kerk gaan om op deze basis de vluchtelingenstatus te

kunnen verwerven.

Dat jullie de oprechtheid van jullie beweerde christelijke overtuiging niet hebben aangetoond, blijkt tevens

uit de volgende bevindingen.
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Zo doet het verbazen dat, hoewel u geruime tijd in Bosnië verbleef (CGVS, p. 12), u er na uw doopsel in

Servië niet naar de kerk ging. Dat er talloze moskeeën waren maar u erg moest zoeken naar een kerk

(CGVS, p. 24), doet hier geen afbreuk aan. Uit de informatie van het Commissariaat-generaal, en waarvan

een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat in Bosnië-Herzegovina

godsdienstvrijheid heerst en het land een grote christelijke gemeenschap telt.

Ofschoon u tijdens uw onderhoud op het Commissariaat-generaal beweerde dat jullie al tijdens de eerste

week van jullie aankomst in België, nl. eind november 2019 (CGVS, p. 12; verklaring DVZ, vraag 37), naar

de Iraanse kerk in Jette gingen (CGVS, p. 24), moet opgemerkt worden dat dit niet blijkt uit het door u

neergelegde attest. Uit het attest blijkt immers dat u en uw echtgenote pas voor het eerst in februari en

maart 2020 naar de kerk gingen, net voor de lockdown.

Van iemand die de ingrijpende beslissing neemt om zich tot een nieuwe religie te bekeren, kan bovendien

een hoge mate van interesse en toewijding verwacht worden tegenover de nieuw gekozen godsdienst. In

jullie geval kan een dergelijke houding echter niet worden teruggevonden. Het is immers opvallend dat

jullie, die intussen al jarenlang christenen zouden zijn, niet eens de betekenis van Pasen, nochtans het

christelijke feest bij uitstek, correct konden duiden. Jullie wisten weliswaar dat er tijdens Pasen een

specifieke gebeurtenis werd gevierd en herdacht, maar wat precies wisten jullie niet. Uw echtgenote kwam

niet veel verder dan een verwijzing naar paaseieren (CGVS, p. 25; CGVS echtgenote, p. 13-14). U stelde

dat u verstrooid was door vermoeidheid (CGVS, p. 25) en uw echtgenote wist zelfs te zeggen dat,

ofschoon het één van de belangrijkste ‘dingen’ was, Pasen niet absoluut gevierd moest worden (CGVS

echtgenote, p. 14). Jullie verklaringen omtrent Pasen zijn opmerkelijk, aangezien de verrijzenis van Jezus

aan de essentie van het christelijk geloof raakt. Hierdoor wordt de oprechtheid van jullie beweerde

bekering dan ook aanzienlijk aangetast. Aansluitend hierbij moest uw echtgenote ook het antwoord

schuldig blijven op de vraag naar de betekenis van Pinksteren. Dit is nochtans een belangrijke dag in

de christelijke kalender aangezien dan het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen gevierd

wordt (CGVS echtgenote, p. 14).

Dat u na jaren als christen door het leven te zijn gegaan, tot nu toe enkel het Nieuwe Testament

bestudeerde en het Oude Testament links liet liggen (CGVS, p. 7-8), komt eveneens weinig toegewijd

over. U verwees naar de indeling van de bijbelstudiecursus die jullie in België volgen als rechtvaardiging

(CGVS, p. 8), maar, gelet op uw beweerde jarenlange bekering, kan echter niet worden ingezien waarom

u zelf niet spontaan (delen van) het Oude Testament zou kunnen bestudeerd hebben. Deze weinig

toegewijde houding zien we ook terug bij uw echtgenote die ruiterlijk toegaf dat jullie kennis nog steeds

erg beperkt is (CGVS echtgenote, p. 6).

Gelet op het geheel van bovenstaande bevindingen slaagden u en uw echtgenote er niet in om aan te

tonen dat jullie geloofsactiviteiten in België zijn ingegeven door een oprechte religieuze overtuiging.

Bijgevolg blijkt uit niets dat jullie zich bij een eventuele terugkeer naar Iran zullen manifesteren als

christenen of dat jullie als dusdanig zullen worden gezien door jullie omgeving. Gelet hierop, kan uw vrees

voor uw dochters, met name dat, indien jullie zouden moeten terugkeren, ze zonder beschermingsnetwerk

zouden komen te vallen [doordat u en uw echtgenote zouden worden vervolgd] (CGVS, p. 27; CGVS

echtgenote, p. 14), evenmin enig geloof gehecht worden.

Dat jullie werden gedoopt en dat jullie in België naar de kerk gaan, zoals uit de neergelegde documenten

blijkt, wordt door het Commissariaat-generaal niet ontkend. Het feit dat jullie ter staving van het doopsel

en van jullie kerkgang documenten neerleggen wil evenwel niet zeggen dat er wordt uitgegaan van een

geloofwaardige bekering. Jullie doopsel en kerkgang dienen immers ook aannemelijk gemaakt te worden

met overtuigende verklaringen omtrent het proces van bekering tot het nieuw gekozen geloof, wat jullie,

gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deden. Dat de Iraanse autoriteiten mogelijks op de

hoogte zouden zijn van jullie facebookpagina, zoals uw advocate nog suggereerde (CGVS echtgenote, p.

14), en dat jullie hier geloofsactiviteiten hebben, doet aan de vastgestelde onoprechtheid van jullie

activiteiten geen afbreuk. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal 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 – jullie hebben dit evenwel, zoals hierboven is gebleken, niet aangetoond – en personen

met geloofwaardige bekeringsactiviteiten – jullie bekering tot het christendom is echter niet oprecht

waardoor uit niets blijkt dat jullie zich bij terugkeer als christenen zullen gedragen –, die bij terugkeer een

groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. U heeft bovendien geen

enkele concrete aanwijzing dat de autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw accounts op sociale media
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(CGVS, p. 11). Uw facebook- en instagrampagina’s hebben overigens slechts een erg beperkt bereik. Op

uw facebookaccount heeft u 39 vrienden en op uw instagramaccounts heeft u respectievelijk 275 en 302

volgers. Aangezien u de oprechtheid van uw beweerde bekering tot het christendom niet heeft

aangetoond, blijkt tot slot uit niets dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij terugkeer naar Iran de

beperkte christelijke inhoud van uw sociale media te wissen. Dit geldt ook voor uw echtgenote.

In het licht van voorgaande vaststellingen kan dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat u bij een

eventuele terugkeer naar Iran het risico loopt geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten

omdat u omwille van uw religieuze activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving of voor het

islamitische regime in uw geboorteland zou aanzien worden.

Wat betreft uw op de Dienst Vreemdelingenzaken vermelde vrees voor de Arabische clan B.T. (CGVS

vragenlijst, vraag 3.5), ontkende u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal,

toen u gevraagd werd of u problemen had met de stam B.T., problemen met deze clan gehad te hebben. U

benadrukte dat er geen sprake was van een probleem met de stam en dat u enkel werd bedreigd door A.

(CGVS, p. 18), bedreigingen waaraan, zoals aangehaald, geen geloof kan gehecht worden. U

erkende nooit onenigheid, confrontaties of verbale agressie ondervonden te hebben. Verder dan dat de

stam u weinig betrokkenheid verweet reikten uw problemen met de stam niet (CGVS, p. 21). In het licht

van deze vaststelling kan dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat u bij een eventuele terugkeer naar Iran

het risico loopt geviseerd/ vervolgd te worden door de Arabische clan B.T.

Tot slot stelde uw advocate op het einde van jullie onderhoud dat jullie dochters verwesterd zouden zijn

door hun jarenlange tijd in Europa en dat dit bij terugkeer voor problemen kan zorgen (CGVS echtgenote,

p. 14). Het volstaat evenwel niet om zeer algemeen op te merken dat men reeds enige tijd in Europa

verblijft en hierdoor niet wil terugkeren. Men dient een dergelijk risico in concreto aannemelijk te maken,

waar jullie echter volledig in gebreke blijven. Zowel u als uw echtgenote haalden, ofschoon naar de vrees

van uw kinderen werd gepeild, niet aan dat uw dochters verwesterd zouden zijn noch dat ze hierdoor bij

terugkeer naar Iran problemen zouden ondervinden. In alle redelijkheid kan verwacht worden dat, indien

dit voor jullie een zorgwekkend punt was, jullie dit spontaan hadden vermeld. Meer nog, hierboven is reeds

gebleken dat jullie vrees verbonden aan jullie bekering en aan uw clan geenszins aannemelijk hebben

gemaakt, waardoor uit niets blijkt dat jullie kinderen bij terugkeer met de autoriteiten of met medeburgers

problemen zouden ondervinden. U stipte eveneens aan dat uw kinderen niet wettelijk vervolgd zullen

worden bij terugkeer (CGVS, p. 27). Tot slot beschikt het Commissariaat-generaal over geen enkele

aanwijzing dat u noch uw familieleden ingevolge een louter verblijf in Europa bij terugkeer naar Iran

dreigen te worden geviseerd of vervolgd. In dit verband kan verwezen worden naar de reeds

hierboven vermelde informatie over de houding van de Iraanse autoriteiten naar aanleiding van activiteiten

uitgevoerd door Iraanse staatsburgers in het buitenland.

De informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt werd aan uw administratieve dossier

gevoegd.

De overige door u in het kader van uw verzoek om internationale bescherming neergelegde documenten

kunnen voorgaande vaststellingen niet wijzigen. Uw mellikaart en shenasnameh bevestigen uw identiteit

en nationaliteit, waaraan in deze beslissing niet wordt getwijfeld. Jullie huwelijksakte bevestigt het huwelijk

tussen u en uw echtgenote, wat evenmin ter discussie staat. De foto’s tonen jullie levensomstandigheden

in Servië en Bosnië- Herzegovina aan, maar hebben geen verband met uw vrees ten aanzien van Iran.

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.“

(…)”

1.3. De bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekster, luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Bakthiari afkomstig uit Isfahan en heeft u de Iraanse

nationaliteit. U trouwde op 17 esfand 1384 (=Iraanse kalender, stemt overeen met 8 maart 2006 volgens
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de Gregoriaanse kalender) met B.A.M. en samen hebben jullie twee dochters, Z., ook H. genoemd, en A.

Uit uw verklaringen blijkt dat uw asielmotieven aansluiten bij die van uw echtgenoot (O.V. x.xxx.xxx): jullie

kunnen namelijk niet naar Iran terugkeren omwille van jullie bekering tot het christendom. Ongeveer

een jaar voor uw vertrek maakte u kennis met het christendom. U ontving de blijde boodschap van

verschillende personen, onder meer van uw zus Z. die in Zweden woont, van uw broer B. die in

Denemarken woont en van uw schoonbroer D. in Duitsland. U en uw echtgenoot keken via satellietschotel

naar christelijke zenders en jullie gingen een drietal keer naar een dienst in een huiskerk: één keer in

Isfahan en twee keer in Shahin Shahr. Zo’n acht à tien maand voor uw vertrek gaf u uw hart aan Jezus

Christus. Uw bekering liep gelijklopend met die van uw echtgenoot. U denkt dat de familie van uw

echtgenoot achter de bekering kwam omdat uw dochter een psalm aan het neuriën was in het bijzijn van

zijn familie. Er werd haar gevraagd wat ze aan het zingen was waarbij zij vertelde dat het een psalm was

en dat jullie dit thuis beluisterden en meezongen. Een paar maanden nadien ontvingen jullie

dreigberichten en telefoontjes van verschillende nummers. Omdat jullie telecombedrijf anders niet wou

nagaan wie achter de telefoontjes zat, dienden jullie een officiële klacht in. Na acht à negen maanden van

bedreigingen kwamen jullie te weten dat een familielid van uw man achter de dreigementen zat,

een zekere C. Jullie besloten hierdoor te verhuizen van uw schoonmoeder naar een eigen woning.

Uiteindelijk besloten jullie in maart 2017 Iran te verlaten. U bent er immers van overtuigd dat er genoeg

familieleden van jullie belager zich achter hem zouden kunnen scharen om jullie iets aan te doen. Bij

terugkeer naar Iran weet u niet wat u te wachten staat, al bent u niet van plan om erachter te komen. U

vreest dat uw kinderen levenslange gevolgen zullen kennen indien jullie bij terugkeer zullen vervolgd

worden. Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende documenten

neer: een kopie van uw mellikaart (nationale kaart); een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje);

en uw doopattest d.d. 1 april 2018.

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in

uw hoofde heeft kunnen identificeren. 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 daarnaast te worden vastgesteld dat u uw verzoek om internationale bescherming volledig

baseert op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door uw echtgenoot. In het kader van

zijn asielverzoek heb ik een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen, die luidt als volgt:

(…)

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Uw identiteit en uw nationaliteit, zoals aangetoond door uw identiteitsdocumenten, staan hier niet ter

discussie.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

(…)”

2. Over de rechtspleging

Verzoeker, wiens beroep bij de Raad gekend is onder het rolnummer RvV 272 267, is de echtgenoot van

verzoekster, wiens beroep bij de Raad gekend is onder het rolnummer RvV 272 269. Verzoekers

beroepen zich op dezelfde asielmotieven en de bestreden beslissingen die ten aanzien van hen werden

genomen, zijn gebaseerd op dezelfde weigeringsmotieven. In het verzoekschrift van tweede verzoekster

wordt het enig middel uit het verzoekschrift van eerste verzoeker integraal hernomen.
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Gelet op het voorgaande moeten beide zaken, omwille van hun onderlinge verknochtheid, worden

samengevoegd.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De verzoekschriften

3.1.1. In een identiek enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen

48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 48/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet), van artikel 1 van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het Verdrag van

Genève), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële

motiveringsplicht.

Verzoekers geven aan dat de beslissingen niet berusten op zorgvuldig onderzoek vanwege de

verwerende partij en geven een algemene, theoretische, uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de

beoordeling van verzoeken om internationale bescherming.

Vervolgens betwisten zij het oordeel van de verwerende partij dat geen geloof kan worden gehecht aan

het bekeringsproces dat zij hebben doorgemaakt in Iran, de problemen die zij hadden met A.B.T. door

hun bekering en hun voortgezet religieus engagement na hun aankomst in Europa.

Zij betogen dienaangaande als volgt:

“4. Het meest cruciale element in het relaas van de verzoekende partij vormt de bekering de verzoekende

partij van de islam tot het christendom In Iran en de voorzetting hiervan in tijdens hun vlucht (o.a. in Servië

verbleef de verzoekende partij ongeveer een jaar, waar zij zich lieten dopen op 1 april 2018 en waar zij

ook trouwden op een christelijke manier) en hun verblijf in België. Hiermee geven zij blijk van een

langdurige en volgehouden overtuiging. De verzoekende partij lichtte vervolgens toe op welke wijze zij,

door hun bekering, werden geviseerd. Door hun bekering vreest de verzoekende partij zowel de Iraanse

autoriteiten als hun Arabische clan (B.T.).

De verzoekende partij gaf hiertoe de informatie waarover zij beschikken, waarmee zij voldeden aan hun

medewerkingsverplichting. Het kan daarbij niet aan de verzoekende partij worden verweten dat zij soms

gebrekkige informatie konden verstreken, zoals over de bedreigingen die zij verkregen, omdat hun eigen

kennis hiertoe beperkt is.

De verzoekende partij stelde ook de documenten ter beschikking waarover zij kunnen beschikken,

hetgeen opnieuw bevestigt dat de verzoekende partij voldeed aan hun medewerkingsverplichting.

5. De verzoekende partij wijst erop dat volgens artikel 48/3 § 4, b) van de Vreemdelingenwet, dat de

omzetting vormt van artikel 10, lid 1, b) van de Kwalificatierichtlijn, het begrip godsdienst "onder meer

theïstische, niet-theïstische en atheïstische geloofsovertuigingen, het deelnemen aan of het zich

onthouden van formele erediensten in de particuliere of openbare sfeer, hetzij alleen of in gemeenschap

met anderen, andere religieuze activiteiten of uitingen, dan wel vormen van persoonlijk of

gemeenschappelijk gedrag die op een godsdienstige overtuiging zijn gebaseerd of daardoor worden

bepaald" omvat.

Het Hof van Justitie heeft reeds benadrukt dat deze bepaling een ruime uitlegging geeft aan het begrip

godsdienst door al zijn bestanddelen in aanmerking te nemen, ongeacht of die openbaar of privé,

gemeenschappelijk of individueel zijn (zie HvJ, C-56/17, Bahtiyar Fathi tegen Predsedatel na Darzhavna

agentsia za bezhantsite, 4 oktober 2018, pt. 78).

Voorts heeft het Hof ook geoordeeld dat artikel 2, sub c, van de Kwalificatierichtlijn "aldus moet worden

uitgelegd dat de vrees voor vervolging van de verzoeker gegrond is zodra de bevoegde autoriteiten, gelet

op diens persoonlijke situatie, van oordeel zijn dat in redelijkheid kan worden aangenomen dat hij bij

terugkeer in zijn land van herkomst godsdienstige handelingen zal verrichten die hem blootstellen aan

een werkelijk gevaar van vervolging. Bij de individuele beoordeling van een verzoek strekkende tot het

verkrijgen van de vluchtelingenstatus mogen die autoriteiten van de asielzoeker redelijkerwijs niet

verwachten dat hij van deze godsdienstige handelingen afziet" (HvJ, gevoegde zaken C-71/11 en C-

99/11, Bundesrepublik Deutschland tegen Y en Z, 5 september 2012, pt. 80).

Het Hof van Justitie heeft verder nog gesteld dat "in het kader van verzoeken om internationale

bescherming wegens vrees voor vervolging op grond van godsdienst niet alleen rekening [dient] te worden
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gehouden met de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook

met zijn godsdienstige overtuigingen en de omstandigheden waarin deze werden verworven, de wijze

waarop hij zijn geloof opvat en beleeft (of het feit dat hij niet gelooft), zijn verhouding tot de dogmatische

aspecten, rituelen of voorschriften van de godsdienst waartoe hij volgens zijn verklaringen behoort, of

waarvan hij afstand wil nemen, het feit dat hij, in voorkomend geval, een bijzondere rol speelt bij het

overbrengen van zijn geloof, alsook interacties tussen religieuze factoren en identiteits-, etnische of

genderfactoren."(HvJ 4 oktober 2018, C-56/17, Fathi, pt. 88).

Met andere woorden, om de geloofwaardigheid van een bekering in het kader van een verzoek om

internationale bescherming te beoordelen, dienen volgende drie elementen te worden beoordeeld:

- de omstandigheden waarin de godsdienstige overtuiging werd verworven, dit zijn de motieven voor en

het proces van bekering;

- de verhouding tot de dogmatische aspecten, rituelen of voorschriften van de godsdienst waartoe de

verzoeker volgens zijn verklaringen behoort, dit is zijn kennis van het nieuwe geloof;

- de wijze waarop de verzoeker het geloof opvat en beleeft, zoals activiteiten die hij onderneemt binnen

de nieuwe geloofsovertuiging en het effect van de veranderingen.

Een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling dringt zich op waarbij alle elementen die beschikbaar zijn in

het rechtsplegingsdossier dienen betrokken te worden, zoals de verklaringen en de feitelijke informatie

die verzoekster voorlegt over voormelde drie elementen. Deze moeten worden gezien in hun onderlinge

samenhang maar ook in het licht van verzoekers individuele situatie en persoonlijke omstandigheden.

Hoewel het uitgangspunt blijft dat een verzoeker overtuigende verklaringen dient af te leggen over zijn

bekering, neemt dit niet weg dat documenten die worden neergelegd ter staving van de bekering moeten

meegenomen in het kader van een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling. Hoewel een beperkt gewicht

moet worden toegekend aan het eigen oordeel dat derden, zoals kerkelijke instanties en geloofsgenoten,

geven ten aanzien van de oprechtheid van de bekering van een verzoeker wanneer dit oordeel enkel is

gebaseerd op verklaringen van die verzoeker, kan meer gewicht worden gegeven aan verklaringen of

rapporten van kerkelijke instanties waarin op basis van eigen feitelijke waarnemingen wordt aangegeven

welke rol een vreemdeling speelt binnen de gemeenschap en hoe hij hieraan uiting geeft. Feitelijke

informatie van de kerkelijke gemeenschap over de deelname aan activiteiten en het engagement ten

aanzien van de geloofsgemeenschap, kan dan ook dienen ter ondersteuning van de verklaringen van de

verzoeker.

6. De verzoekende partij benadrukt het oprecht karakter van hun geloofsovertuiging, waarvan zij blijk

hebben gegeven in Iran, tijdens hun reisroute en in België.

Het afzweren van de islam, de bekering tot het christendom en het aannemen van christelijke

overtuigingen, zijn een evoluerend proces waardoor de huidige staat van de overtuigingen van verzoeker

moet worden beoordeeld in plaats van de eerdere.

In casu dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij door de afgelegde interviews bij zowel de

Dienst Vreemdelingenzaken als het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

consistent is en blijft bij hun verklaringen over hun religieuze overtuiging. Hun activiteiten geven blijk van

hun toewijding, hetgeen in de bijgebrachte documenten ook wordt onderstreept. De bijgebrachte

documenten door de verzoekende partij zijn in overeenstemming met het relaas van de verzoekende partij

en ondersteunen aldus hun christelijke overtuigingen.

Alles samen genomen, dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij blijk geeft van een

volgehouden en werkelijk engagement als christen en dat de verzoekende partij hetgeen zij verklaart ook

aantoont.

7. Bovendien, daargelaten de werkelijke motieven van de bekering, blijft de essentiële vraag die moet

worden beantwoord of verzoeker in geval van terugkeer naar Iran een gegronde vrees voor vervolging

heeft omwille van zijn religieuze overtuiging in geval van terugkeer.

Uit de UNHCR-richtlijnen inzake verzoeken om internationale bescherming die zijn gestoeld op religieuze

gronden, blijkt dat de beslissingsautoriteit slechts is vrijgesteld van een diepgaand onderzoek als het

opportunistisch karakter van de bekering voor iedereen overduidelijk is, wat hier niet langer het geval lijkt

te zijn: "So-called "selfserving" activities do not create a well-founded fear of persecution on a Convention

ground in the claimant's country of origin, if the opportunistic nature of such activities will be apparent to

all, including the authorities there, and serious adverse consequences would not result if the person were

returned. Under all circumstances, however, consideration must be given as to the consequences of return

to the country of origin and any potential harm that might justify refugee status or a complementary form

of protection." ( UNHCR-guidelines on Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951

Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2004, §36).

De loutere stelling van de verwerende partij dat verzoekers bekering (oorspronkelijk) veeleer is (was)

ingegeven door opportunisme, is niet voldoende om te stellen dat zij bij een terugkeer niet als bekeerd

zou (kunnen) worden beschouwd. Het neemt immers niet weg dat verzoekster in Iran wel degelijk als

bekeerd kan worden gepercipieerd en/of hun een afvalligheid kan worden toegedicht (gelet onder meer
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op de activiteiten van de verzoekende partij in België en Servië binnen het christendom) waardoor de

verzoekende partij terecht voorhoudt dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een

daadwerkelijk gevaar voor vervolging loopt.

Verder blijkt dat bescherming door de Iraanse overheden, in de zin van artikel 48/5, § 2, van de

Vreemdelingenwet, in het algemeen niet beschikbaar is voor (toegedichte) leden van

minderheidsgodsdiensten.

De verzoekende partij benadrukt dat redelijkerwijze niet mag worden verwacht dat zij van godsdienstige

handelingen afziet. Dat verzoekers vervolging uit de weg kan gaan door af te zien van een bepaalde

godsdienstige handeling is, in beginsel, niet relevant (HvJ 5 september 2012, gevoegde zaken C-71/11

en C-99/11, Y. en Z., pt. 73-80).

Verzoekers specifieke persoonlijke situatie laat toe te stellen dat er in hunnen hoofde bij terugkeer naar

Iran op grond van een (toegedichte) godsdienst een gegronde vrees voor vervolging aanwezig is in de zin

van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

8. Omwille van bovenvermelde redenen, is de verzoekende partij het niet eens met de genomen beslissing

door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en dient de bestreden beslissing

te worden hervormd.

In ondergeschikte orde, wijst de verzoekende partij erop dat naast de erkenning van de

vluchtelingenstatus haar ook de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend.

Volgens de verzoekende partij zijn er hiertoe voldoende zwaarwichtige gronden om aan te nemen dat de

verzoekende partij bij een terugkeer naar Iran louter door hun aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 Vreemdelingenwet.

De verzoekende partij verwijst daarvoor naar de actuele gekende veiligheidssituatie in Iran in combinatie

met bovenvermelde situatie van de verzoekende partij (gelet op hun openlijke bekering van moslim tot

christenen).

De verzoekende partij vraagt daarom, in ondergeschikte orde, tot het toekennen van de subsidiaire

bescherming.”

3.2. Stukken

3.2.1. Verzoekers voeren ter staving van hun betoog geen bijkomende stukken bij de voorliggende

verzoekschriften.

3.2.2. Verzoekers leggen ter terechtzitting, overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet, een aanvullende nota neer, waarbij een attest van D.A. R.(…), pastoor van de Iraanse

kerk van Brussel, van 6 mei 2022 wordt gevoegd.

3.3. Beoordeling

3.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil

met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een

onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste

aanleg uitspraak over de grond van het geschil. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad

niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissingen zijn gesteund en de

kritiek van verzoekers daarop.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale bescherming

van verzoekers in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

3.3.2. Bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en

voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: de richtlijn 2011/95/EU) en artikel
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13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) (hierna: de richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht van deze

Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het kader

van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in twee

onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, eerste

lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek,

zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te

brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de

door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is

het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om alle

elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van

oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

3.3.3. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist voorts 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.

Te dezen voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet,

doch geven zij niet de minste toelichting over de wijze waarop zij deze bepalingen geschonden achten.

De Raad ziet overigens niet in op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet in casu

geschonden zouden zijn, nu zij slechts in algemene zin bepalen dat een vreemdeling als vluchteling of als

persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kan worden erkend indien hij voldoet aan

de daartoe gestelde voorwaarden in het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, respectievelijk artikel 48/4 van die wet.

3.3.4. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van de beroepen tegen de bestreden

beslissingen van de commissaris-generaal geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel, maakt

de toetsing of verzoekers in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus verder integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend onderzoek naar een

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

3.3.5. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt voorts in dat de

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen
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en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit

onderdeel van de enige middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

3.3.6. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

3.3.6.1. Verzoekers vrezen bij terugkeer naar Iran de Iraanse autoriteiten en de Arabische clan B.T.

vanwege hun bekering tot het christendom. Voor hun dochters vrezen zij dat zij niet opgevangen of

beschermd zullen worden indien zij er niet meer voor hen kunnen zijn en dat zij het doelwit zullen worden

van pesterijen en geweld.

3.3.6.2. Blijkens de bestreden beslissingen worden de verzoeken om internationale bescherming van

verzoekers geweigerd omdat (i) er geen geloof gehecht kan worden aan het beweerde bekeringsproces

in Iran. Allereerst (a) komt de geloofwaardigheid van de in Iran ontstane interesse ernstig op de helling te

staan, gelet op zeer vage verklaringen van verzoeker over het christelijke parcours van zijn broer D., die

een voorname rol speelde in het bekeringsproces van verzoekers en die hen de blijde boodschap zou

verkondigd hebben, waardoor er sterke twijfels ontstaan over diens rol in verzoekers’ bekeringsproces.

Daarnaast (b) kan ook aan de beweerde geloofsactiviteiten van verzoekers in Iran, de huiskerkbezoeken,

om meerdere redenen geen geloof worden gehecht. Verder (c) is het opmerkelijk dat verzoeker bij de

Dienst Vreemdelingenzaken aangaf dat zijn broer D. hem in Iran overtuigde om zich te bekeren tot het

protestantisme, terwijl tijdens het persoonlijk onderhoud bij het commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het commissariaat-generaal) werd aangegeven dat hij pas in

Servië besefte wat het protestantisme inhield, zodat hij niet kan overtuigen in Iran tot het christendom te

zijn bekeerd. Tot slot (d) is het niet aannemelijk dat verzoekers niet samen spraken over hun

bekeringsproces, omdat van bekeerlingen die een koppel vormen in alle redelijkheid kan worden verwacht

dat, gelet op het belang en de invloed van een bekering op iemands leven, er over het bekeringsproces

van de partner wordt gediscussieerd, overlegd, gebrainstormd en gesproken, quod non in casu.

Aangezien er aan de voorgehouden bekering tot het christendom in Iran geen geloof kan worden gehecht,

kan er (ii) bijgevolg evenmin geloof gehecht worden aan de problemen die verzoekers met A.B.T in Iran

kregen door hun bekering. Zo is er (a) een incoherentie in verzoeksters opeenvolgende verklaringen of

ook zij zelf anonieme berichtjes en telefoontjes ontving. Daarnaast (b) is het bijzonder dat, ofschoon

verzoekers bij de Dienst Vreemdelingenzaken wel een algemene vrees ten aanzien van de clan B.T.

vermeldden, zij er met geen woord repten over hun belager A.B.T. Daarenboven (c) ondergraven de

tegenstrijdige verklaringen van verzoekers over de identiteit van hun belager, omwille wiens dreigementen

zij Iran verlieten, volledig de geloofwaardigheid van de door hen aangehaalde bedreigingen. Ook (d) over

de start van de dreigberichten leggen verzoekers tegenstrijdige verklaringen af. Verder (e) wordt de

vaststelling, dat aan de beweerde problemen geen geloof kan worden gehecht, bevestigd door de

tegenstrijdige en incoherente verklaringen van verzoekers met betrekking tot de verschillende

verhuizingen in Iran. Tot slot (f) tast het ontbreken van enig begin van bewijs ter staving van de

voorgehouden problemen, de geloofwaardigheid ervan ook aanzienlijk aan. Vervolgens (iii) vormt de

vaststelling dat aan de geloofsactiviteiten en problemen in Iran geen geloof kan worden gehecht, een

negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van het beweerde (voortgezette) religieuze engagement

van verzoekers na aankomst in Europa. Aangezien de bekering in Iran niet geloofwaardig is, kan er aan

de motivatie van verzoekers om in Europa naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht

worden, wat dan weer sterk doet vermoeden dat verzoekers eerder omwille van opportunistische redenen,

dan vanuit een oprechte overtuiging op heden in België naar de kerk gaan, om op deze basis de

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven. Zo doet het (a) verbazen dat verzoekers, hoewel zij reeds

geruime tijd in Bosnië verbleven, er na hun doopsel in Servië niet naar de kerk gingen. Verder (b) blijkt uit

het neergelegde attest niet dat verzoekers al tijdens de eerste week van hun aankomst in België naar de

Iraanse kerk in Jette zouden zijn geweest, terwijl zij dit wel zo verklaarden. Tot slot (c) kan bij verzoekers

geen hoge mate van interesse en toewijding gevonden worden tegenover de nieuw gekozen godsdienst.

Daarbij komt nog (iv) dat bezwaarlijk gesteld kan worden dat verzoekers bij een eventuele terugkeer naar

Iran het risico lopen geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten omdat zij omwille van hun

religieuze activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving of voor het islamitisch regime in hun

geboorteland aanzien zouden worden. Evenmin (v) kan bezwaarlijk gesteld worden dat verzoekers bij een

eventuele terugkeer naar Iran het risico lopen geviseerd/vervolgd te worden door de Arabische clan B.T.

Tot slot (vi) slagen verzoekers er niet in in concreto aannemelijk te maken, zoals door hun raadsman op

het einde van het persoonlijk onderhoud van verzoekster bij het commissariaat-generaal werd gemeld,

dat hun dochters verwesterd zouden zijn door hun jarenlange verblijf in Europa en dat dit bij terugkeer

voor problemen kan zorgen. De door verzoekers neergelegde documenten (vii) kunnen voorgaande

vaststellingen niet wijzigen.
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3.3.6.3. De Raad stelt vast dat verzoekers geen afdoende argumenten aanhalen die voormelde

vaststellingen weerleggen, dan wel verklaren. Verzoekers hebben in de voorliggende verzoekschriften

geen ernstige poging ondernomen om de in de bestreden beslissingen veelvuldig vervatte en omstandig

gestaafde motieven, die pertinent en draagkrachtig zijn en steun vinden in de administratieve dossiers, te

verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoekers toe om voormelde motieven aan de hand van

concrete elementen in een ander daglicht te plaatsen. Verzoekers komen in wezen niet verder dan het

louter poneren van een gegronde vrees voor vervolging, dan wel van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade bij terugkeer naar Iran, het volharden in het voorgehouden oprecht karakter van hun

geloofsovertuiging in Iran, tijdens hun reisroute en in België, het geven van theoretische beschouwingen

en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal, hetgeen

bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee zij dan ook niet vermogen hun

geloofwaardigheid te herstellen, noch een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a), en b), van de Vreemdelingenwet aannemelijk

te maken.

3.3.6.4. Na lezing van de bestreden beslissingen en de administratieve dossiers stelt de Raad, in

navolging van de commissaris-generaal, vast dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers’

oprechte bekering tot het christendom in Iran, meer bepaald het protestantisme, dat er ook geen geloof

kan worden gehecht aan de daaraan gekoppelde vervolgingsproblemen in Iran en dat er ook geen geloof

kan worden gehecht aan het voortgezette religieuze engagement in België.

De Raad merkt vooreerst op dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat “in het kader van verzoeken om

internationale bescherming wegens vrees voor vervolging op grond van godsdienst niet alleen rekening

[dient] te worden gehouden met de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker, maar ook met zijn godsdienstige overtuigingen en de omstandigheden waarin deze werden

verworven, de wijze waarop hij zijn geloof opvat en beleeft (of het feit dat hij niet gelooft), zijn verhouding

tot de dogmatische aspecten, rituelen of voorschriften van de godsdienst waartoe hij volgens zijn

verklaringen behoort, of waarvan hij afstand wil nemen, het feit dat hij, in voorkomend geval, een

bijzondere rol speelt bij het overbrengen van zijn geloof, alsook interacties tussen religieuze factoren en

identiteits-, etnische of genderfactoren.” (HvJ 4 oktober 2018, C-56/17, Fathi, pt. 88).

Met andere woorden, om de geloofwaardigheid van een bekering in het kader van een verzoek om

internationale bescherming te beoordelen, moeten, zoals verzoekers overigens terecht betogen in hun

verzoekschriften, volgende drie elementen worden beoordeeld:

- de omstandigheden waarin de godsdienstige overtuiging werd verworven, dit zijn de motieven voor en

het proces van bekering;

- de verhouding tot de dogmatische aspecten, rituelen of voorschriften van de godsdienst waartoe de

verzoeker volgens zijn verklaringen behoort; dit is zijn kennis van het nieuwe geloof;

- de wijze waarop de verzoeker het geloof opvat en beleeft, zoals activiteiten die hij onderneemt binnen

de nieuwe geloofsovertuiging en het effect van de veranderingen.

De verklaringen van verzoekers over deze drie elementen moeten in hun onderlinge samenhang gezien

worden, maar ook in het licht van verzoekers’ individuele situatie en persoonlijke omstandigheden. Het

enkele feit dat verzoekers interesse hebben in een andere religie, is echter niet voldoende om een nood

aan internationale bescherming aan te tonen. Verzoekers moeten aannemelijk maken dat zij door hun

interesse ook een andere godsdienst hebben, dit is een bepaalde geloofsovertuiging. Het is dus aan

verzoekers om aannemelijk maken dat zij door de christelijke godsdienst zijn overtuigd en dat de

christelijke godsdienst een essentieel onderdeel is geworden van hun identiteit.

Er dient hierbij op gewezen te worden dat van verzoekers, als verzoekers om internationale bescherming

die beweren zich te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat zij kunnen uiteenzetten om welke

reden(en) 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, in casu Iran, 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. De Raad merkt dienaangaande nog op dat een (ernstige) bekering tot een ander geloof een
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zwaarwichtige beslissing is in het leven, zodat redelijkerwijs kan aangenomen worden dat de bekeerling

zeer goed op de hoogte is van zijn nieuw geloof, wat in casu ontbreekt.

3.3.6.5. Na lezing van de administratieve dossiers, moet de Raad vaststellen dat de commissaris-

generaal, met betrekking tot de geloofwaardigheid van de voorgehouden bekering van verzoekers tot het

christendom in Iran, terecht het volgende heeft gemotiveerd:

“Zelfs al zei u dat uzelf de belangrijkste rol speelde in uw eigen bekeringsproces door u voor het

christendom open te stellen, dan nog blijkt dat uw broer D. een voorname rol speelde in jullie

bekeringsproces, aangezien u zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-

generaal stelde dat u dankzij uw broer D. overtuigd werd om u te bekeren tot het protestantisme (CGVS-

vragenlijst, vraag 3.5; CGVS, p. 4-6). D. zou, althans volgens de verklaringen van uw echtgenote, ook een

rol gespeeld hebben in het bekeringsproces van uw echtgenote (CGVS echtgenote, p. 4). U legde echter

zeer vage verklaringen af over het christelijke parcours van uw broer D. waardoor er sterke twijfels

ontstaan over zijn rol in jullie bekeringsproces. Zo is het bijzonder opmerkelijk dat u niet eens kon vertellen

waarom uw broer D. zich heeft bekeerd. Hij verhuisde enkele jaren geleden plots van Iran naar Duitsland,

al wist u niet of zijn bekering de reden was voor zijn vertrek. U achtte de kans waarschijnlijk maar zeker

wist u dit niet (CGVS, p. 9-10). Dit is niet aannemelijk. Uw rechtvaardiging, met name dat uw broer een

gesloten karakter heeft, dat hij u enkel zei dat jullie het er later over konden hebben en dat u dus vermoedt

dat hij het er liever niet over heeft (CGVS, p. 9-10), kan immers geenszins overtuigen. Zijn beweerde

gesloten karakter staat namelijk in schril contrast met het feit dat hij u en uw echtgenote wel degelijk de

blijde boodschap verkondigd zou hebben. Redelijkerwijs kan aangenomen worden dat het

verspreiden van het christelijke geloof verbonden is met de persoonlijke beleving van deze religie door

degene die het geloof verspreidt. Dat D. de blijde boodschap zou verkondigd hebben zonder dat jullie het

hierbij gehad zouden hebben over zijn eigen bekeringsproces en zonder dat u hem hierover op een

diepgaande manier vragen zou hebben gesteld, is dermate vreemd dat er geen geloof aan gehecht kan

worden. De geloofwaardigheid van uw in Iran ontstane interesse voor het christendom komt hierdoor

ernstig op de helling te staan.

Ook aan jullie beweerde geloofsactiviteiten in Iran kan geen geloof gehecht worden. Zo wist u niet meer

wanneer u voor het eerst naar een huiskerk ging en kon u het ook niet situeren aan de hand van uw

vertrek uit Iran. U wist wel te zeggen dat de twee à drie huiskerkbezoeken plaatsvonden gedurende een

jaar, waar telkens maanden tussen zaten (CGVS, p. 22). Deze verklaringen stemmen op geen enkele

manier overeen met uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken waar u stelde dat u één keer per

week deelnam aan vieringen (CGVS-vragenlijst, ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Geconfronteerd met

deze tegenstrijdigheid, vroeg u zich eerst af of u dit werkelijk zo had gezegd om meteen daarna te opperen

dat u waarschijnlijk de bijeenkomsten bedoelde van de A.A. en de N.A. U verklaarde formeel dat u op de

Dienst Vreemdelingenzaken over de A.A. en de N.A. had gesproken (CGVS, p. 25-26). Gelet op uw

duidelijke verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken, met name dat u deelnam aan vieringen nadat

u overtuigd werd door D. om u te bekeren, mist deze rechtvaardiging elke overtuigingskracht. De

ambtenaren op de Dienst Vreemdelingenzaken zijn bovendien neutraal en noteren getrouw wat er door

de verzoeker wordt gezegd. Indien de verzoeker op de vraag antwoordt dat hij wekelijks naar

bijeenkomsten van de A.A. of N.A. ging, wordt dat ook zo genoteerd. Bij het begin van uw persoonlijk

onderhoud op het Commissariaatgeneraal bevestigde u bovendien dat het gesprek op de Dienst

Vreemdelingenzaken goed was verlopen (CGVS, p. 3). Dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken nog

verwees naar wekelijkse vieringen, terwijl u op het Commissariaatgeneraal sprak over wekelijkse

bijeenkomsten van de A.A. en N.A., ondermijnt de geloofwaardigheid van uw beweerde huiskerkbezoeken

fundamenteel. Voorts is het opmerkelijk dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken zei dat de vieringen in

Isfahan doorgingen (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5) terwijl u op het Commissariaat-generaal aangaf dat

twee van de drie huiskerkvieringen doorgingen in Shahin Shahr, waarbij u en uw echtgenote een duidelijk

onderscheid maakten tussen Isfahan en Shahin Shahr (CGVS, p. 21; CGVS echtgenote, p. 5).

Vervolgens wist u niet wie de dienst deed in de huiskerk en kon u behalve een zekere M. geen andere

huiskerkleden noemen (CGVS, p. 22). Jullie huiskerkbezoeken zijn dus niet geloofwaardig, waardoor uw

beweerde in Iran ontstane interesse voor het christendom eveneens opnieuw danig op de helling komt te

staan.

Dat u niet kon overtuigen in Iran tot het christendom te zijn bekeerd wordt bevestigd door uw uitspraak

waarbij u zei dat u niet bewust voor het protestantisme koos. In Iran was er niet echt sprake van een

stroming, zo stelde u, dit kwam pas ter sprake in Servië (CGVS, p. 22-23). U verklaarde tijdens uw gesprek

op de Dienst Vreemdelingenzaken nochtans dat uw broer D. u toen u nog in Iran verbleef overtuigde om



RvV X en RvV X - Pagina 16

u te bekeren tot het protestantisme (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5) waardoor het opmerkelijk is dat u tijdens

uw persoonlijk onderhoud aangaf dat u pas in Servië besefte wat het protestantisme precies inhield.

Tot slot is het niet aannemelijk dat u en uw echtgenote niet samen spraken over jullie bekeringsproces:

uw echtgenote verklaarde dat ze hier met u nog nooit een diepgaand gesprek over voerde. Dat het voor

haar tot nu toe nog niet van belang was (CGVS echtgenote, p. 6-7), terwijl jullie wel Iran verlieten omwille

van de problemen n.a.v. jullie beweerde bekering tot het christendom (CGVS, p. 12; CGVS echtgenote,

p. 12), doet erg de wenkbrauwen fronsen. Van bekeerlingen die een koppel vormen kan immers in alle

redelijkheid verwacht worden dat, gelet op het belang en de invloed van een bekering op iemands leven,

er over het bekeringsproces van de partner wordt gediscussieerd, overlegd, gebrainstormd en gesproken,

quod non in casu.”

Verzoekers laten bovenstaande overwegingen geheel ongemoeid en brengen geen enkel concreet

argument aan die voormelde vaststellingen weerleggen dan wel verklaren. Het komt evenwel aan

verzoekers toe om voormelde motieven aan de hand van concrete elementen in een ander daglicht te

plaatsen. De Raad stelt, in navolging van de commissaris-generaal, vast dat verzoeker slecht op de

hoogte is van het bekeringsparcours van zijn broer D., die volgens zijn verklaringen evenwel een

voorname rol speelde in het bekeringsproces van verzoekers in Iran en die hen de blijde boodschap zou

hebben verkondigd. Waar in het kader van een oprechte bekering kan worden aangenomen dat daarmee

een openbaring en verbondenheid met zijn broer D. gepaard zou gaan en dat hij zijn leven drastisch zou

hebben veranderd, zeker in de specifieke Iraanse context, mag dan ook worden aangenomen dat

verzoeker beter op de hoogte zou moeten zijn, quod non. De voormelde hiaten in verzoekers kennis over

de kernfiguur van zijn bekering, zet de geloofwaardigheid over zijn eerste contacten met het christendom

dan ook sterk op de helling. Verder kan weinig geloof gehecht worden aan de huiskerkbezoeken in Iran,

komt het allerminst aannemelijk voor dat in Iran bewust gekozen werd voor het protestantisme en is het

niet aannemelijk dat verzoekers hun bekeringsproces niet bespraken. Op grond van deze bevindingen,

die door verzoekers onbesproken worden gelaten, kan aan de voorgehouden bekering en het -proces in

Iran geen geloof worden gehecht.

3.3.6.6. Aangezien aan de beweerde bekering tot het christendom in Iran geen geloof kan worden

gehecht, kan evenmin geloof worden gehecht aan de beweerde problemen van verzoekers in Iran met

A.B.T. omwille van deze voorgehouden bekering. In dit verband wordt in de bestreden beslissingen

terdege als volgt overwogen:

“Bijgevolg kan er evenmin geloof gehecht worden aan de problemen die jullie met A.B.T. kregen door jullie

bekering. Dit wordt bevestigd door onderstaande vaststellingen.

Zo is het opmerkelijk dat uw echtgenote op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat haar

echtgenoot, dus u, anonieme berichtjes en telefoontjes ontving – dat ze er zelf ontvangen zou hebben

vermeldde ze niet – (CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 3.5), terwijl ze op het Commissariaat-generaal

beweerde dat ze er zelf ook ontvangen had (CGVS echtgenote, p. 12). Hiermee geconfronteerd, kwam

ze niet verder dan te stellen dat de eerste versie niet klopt. Ze voegde hieraan zelfs toe dat de

dreigementen eerst op haar telefoon begonnen (CGVS echtgenote, p. 12). Het louter vasthouden aan één

versie van de feiten kan uiteraard niet als een afdoende uitleg voor deze incoherentie worden beschouwd.

Daarnaast is het bijzonder dat, ofschoon jullie op de Dienst Vreemdelingenzaken wel een algemene vrees

ten aanzien van de clan B.T. vermeldden, jullie er met geen woord repten over A.B.T. U stelde louter dat

u telefoons kreeg van onbekende mensen en benadrukte dat jullie niet wisten van wie de

telefoontjes kwamen (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5). Uw vrouw sprak eveneens over anonieme

telefoontjes en berichtjes (CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 3.5). Hiermee geconfronteerd, stelde u dat

u bedoelde dat op het moment dat de dreigementen begonnen, jullie niet wisten wie er achter zat. Er was

geen tijd meer om meer te vertellen op de Dienst Vreemdelingenzaken (CGVS, p. 26). Dat er geen tijd

zou geweest zijn, overtuigt, gelet op de extra vragen die door de medewerker van de Dienst

Vreemdelingenzaken werden gesteld, niet. Dat u en uw vrouw klacht indienden tegen A.B.T., een dossier

tegen hem openden in de rechtbank (CGVS, p. 15-17) en uiteindelijk Iran hebben ontvlucht n.a.v. zijn

dreigementen (CGVS, p. 16), maar jullie hierover met geen woord repten tijdens jullie gesprek op de

Dienst Vreemdelingenzaken, komt bevreemdend over.

Opmerkelijk is daarenboven dat uw echtgenote niet wist wie er achter de bedreigingen zat. Ze kende de

voornaam van jullie belager niet en vermeldde als achternaam de naam “C.” (CGVS echtgenote, p. 12),

waarmee ze verwees naar de vroegere familienaam van uw vader die hoe dan ook verschilt van de
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familienaam “B.T.” (CGVS, p. 18). Dat jullie omwille van zijn dreigementen Iran verlieten (CGVS, p. 16;

CGVS echtgenote, p. 12), maar jullie tegenstrijdige verklaringen aflegden over de identiteit van jullie

belager, ondergraaft volledig de geloofwaardigheid van de door jullie aangehaalde bedreigingen.

Ook over de start van de dreigberichten legde u tegenstrijdige verklaringen af. Zo stelde u op het

Commissariaatgeneraal dat de bedreigingen zes à zeven maand voor jullie vertrek begonnen (CGVS, p.

19) terwijl u op de Dienst Vreemdelingenzaken sprak van één jaar (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5). U kon

hiervoor geen verklaring geven noch aangeven wat de juiste versie was, maar benadrukte dat u geen

slechte intenties had (CGVS, p. 26), hetgeen vanzelfsprekend geen afdoende verklaring voor deze

tegenstrijdigheid kan zijn.

Dat er aan jullie problemen met A. geen enkel geloof gehecht kan worden, wordt bevestigd door

de verklaringen van uw echtgenote m.b.t. jullie verschillende verhuizingen in Iran. Op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde zij immers, net zoals u trouwens, dat jullie n.a.v. de problemen een paar

keer moesten verhuizen: naar verschillende huizen en verschillende steden (CGVS-vragenlijst, vraag 3.5;

CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 3.5). U verklaarde hierover op het Commissariaat-generaal evenwel

dat jullie gedurende de periode dat u samen was met uw echtgenote slechts één keer verhuisden: van

het adres bij uw moeder naar een eigen stekje voor jullie twee en altijd in Shahin Shahr (CGVS, p. 11 en

p. 15). U had geen uitleg voor deze incoherentie (CGVS, p. 27). Ook uw echtgenote zei op het

Commissariaat-generaal in eerste instantie dat jullie slechts één keer verhuisden (CGVS echtgenote, p.

11). Uw echtgenote repliceerde, geconfronteerd met haar tegenstrijdige verklaringen, dat jullie voor

vertrek uit Iran nog even bij uw moeder, haar schoonmoeder, gingen wonen, die meer naar het

centrum van de stad trok. Van verschillende steden is in haar verklaringen dan ook geen sprake meer

(CGVS echtgenote, p. 11-12), waardoor deze uitleg allesbehalve kan worden weerhouden.

Tot slot is het opmerkelijk dat u geen enkele vorm van bewijs kan voorleggen m.b.t. de dreigementen

(CGVS, p. 17-18 en p. 20). Het is immers niet aannemelijk dat u uw bewering dat u klacht indiende bij de

politie waardoor het gerecht bij jullie zaak betrokken was (CGVS, p. 15-16), niet kon staven. Uw bewering

dat de foto’s die u van uw bewijsstukken had genomen verloren zijn gegaan, doordat u onderweg

verschillende keren van gsm moest wisselen (CGVS, p. 16), kan niet overtuigen. Naast het feit dat uit

niets blijkt dat u de bewijsstukken waarnaar u verwees niet opnieuw in Iran zou kunnen opvragen, werd

tijdens uw onderhoud u de suggestie gedaan om in te loggen op het platform Adliran om uw juridisch

dossier te raadplegen. U stelde meteen dat u niet durfde te gaan kijken omdat u achterdochtig bent

geworden en bang bent zo getraceerd te worden (CGVS, p. 18). Dat u aan de ene kant met een openbaar

account - mét vermelding van uw huidige verblijfplaats in België - actief bent op facebook en instagram

en stelt dat, hoewel u niet kon zeggen of de instantie die zich bezighoudt met de controle van het internet

van het bestaan van uw sociale media wist, men in Iran op de hoogte is van uw sociale mediakanalen en

dat u de kans groot acht dat de Iraanse autoriteiten ervan op de hoogte zijn (CGVS, p. 11 en p. 19-21),

maar dat u niet zou durven in te loggen in uw elektronisch juridisch dossier omdat u niet wil getraceerd

worden, houdt geen steek. Het ontbreken van enig begin van bewijs ter staving van uw problemen tast de

geloofwaardigheid ervan dan ook aanzienlijk aan. Van een verzoeker om internationale bescherming

kan immers in alle redelijkheid verwacht worden dat hij al deze documenten neerlegt die zijn asielrelaas

kunnen ondersteunen, quod non in casu.”

Opnieuw brengen verzoekers in de voorliggende verzoekschriften geen concrete afdoende argumenten

aan die bovenstaande overwegingen, die pertinent en draagkrachtig zijn en die steun vinden in de

administratieve dossiers, vermogen te ontkrachten dan wel weerleggen. Dat verzoekers de informatie en

documenten gaven waarover zij beschikken en dat hen niet kan worden verweten dat zij soms gebrekkige

informatie verstrekten, zoals over de bedreigingen die zij ontvingen, omdat hun eigen kennis hiertoe

beperkt is, is allerminst een dienstig verweer en kan bezwaarlijk overtuigen. De Raad onderstreept dat de

bewijslast in beginsel bij de kandidaat-vluchteling zelf berust die, in de mate van het mogelijke, elementen

dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet

ook de kandidaat-vluchteling aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Daarom moeten door hem

in de mate van het mogelijke stavingstukken of overtuigende elementen worden aangebracht. Het is dan

ook niet kennelijk onredelijk van de commissaris-generaal om te verwachten dat verzoekers ernstige

inspanningen ondernemen om hun relaas enigszins te staven. Ten slotte wijst de Raad er nog op dat het

geenszins de taak van de commissaris-generaal, dan wel de Raad zelf, is de lacunes in de bewijsvoering

van de vreemdeling op te vullen. Uit bovenstaande overwegingen blijkt terecht en terdege dat geen geloof

kan worden gehecht aan de vermeende bedreigingen in Iran door A.B.T. omwille van hun bekering. Zo is

er een incoherentie in verzoeksters verklaringen over wie de dreigementen ontving, werd door verzoekers

met geen woord gerept over hun belager zelf bij de Dienst Vreemdelingenzaken, leggen verzoekers
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tegenstrijdige verklaringen af over de identiteit van de belager, over de start van de dreigberichten en over

de verhuizingen als gevolg van de bedreigingen en wordt bovendien geen enkel begin van bewijs

aangebracht met betrekkingen tot de dreigementen, hoewel verzoekers aangaven een klacht te hebben

ingediend die door de politie werd overgemaakt aan het gerecht. De verschoning voor het gebrek aan

enig begin van bewijs kan, omwille van de in de bestreden beslissingen aangehaalde redenen, niet

worden aangenomen. De incoherenties, tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden met betrekking tot de

bedreigingen als gevolg van de, overigens niet geloofwaardig bevonden, bekering in Iran zijn pertinent en

draagkrachtig en worden bij gebrek aan concreet, dienstig verweer door de Raad tot de zijne gemaakt en

beschouwd als zijnde hier hernomen. Dat “hun eigen kennis hiertoe beperkt is”, is een al te simplistisch

betoog en verzoekers geven hierbij niet in het minst aan op welk punt die kennis dan wel beperkt zou zijn.

3.3.6.7. Verder stelt de Raad vast dat verzoekers er niet in slagen aan te tonen dat hun geloofsactiviteiten

in België zijn ingegeven door een oprechte religieuze overtuiging, noch dat zij bij een eventuele terugkeer

naar Iran het risico lopen geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten omdat zij omwille van

hun religieuze activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving of voor het islamitische regime in

hun geboorteland zouden aanzien worden. In de bestreden beslissingen wordt, in dit verband, terecht als

volgt gesteld:

“Dat er aan jullie geloofsactiviteiten en problemen in Iran geen geloof kan worden gehecht, vormt

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

engagement na aankomst in Europa. Aangezien jullie bekering in Iran niet geloofwaardig is, kan er immers

aan jullie motivatie om in Europa naar de kerk te gaan ook geen enkel geloof meer gehecht worden. Dit

doet dan ook sterk vermoeden dat jullie eerder omwille van opportunistische redenen dan vanuit een

oprechte overtuiging op heden in België naar de kerk gaan om op deze basis de vluchtelingenstatus te

kunnen verwerven.

Dat jullie de oprechtheid van jullie beweerde christelijke overtuiging niet hebben aangetoond, blijkt tevens

uit de volgende bevindingen.

Zo doet het verbazen dat, hoewel u geruime tijd in Bosnië verbleef (CGVS, p. 12), u er na uw doopsel in

Servië niet naar de kerk ging. Dat er talloze moskeeën waren maar u erg moest zoeken naar een kerk

(CGVS, p. 24), doet hier geen afbreuk aan. Uit de informatie van het Commissariaat-generaal, en waarvan

een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat in Bosnië-Herzegovina

godsdienstvrijheid heerst en het land een grote christelijke gemeenschap telt.

Ofschoon u tijdens uw onderhoud op het Commissariaat-generaal beweerde dat jullie al tijdens de eerste

week van jullie aankomst in België, nl. eind november 2019 (CGVS, p. 12; verklaring DVZ, vraag 37), naar

de Iraanse kerk in Jette gingen (CGVS, p. 24), moet opgemerkt worden dat dit niet blijkt uit het door u

neergelegde attest. Uit het attest blijkt immers dat u en uw echtgenote pas voor het eerst in februari en

maart 2020 naar de kerk gingen, net voor de lockdown.

Van iemand die de ingrijpende beslissing neemt om zich tot een nieuwe religie te bekeren, kan bovendien

een hoge mate van interesse en toewijding verwacht worden tegenover de nieuw gekozen godsdienst. In

jullie geval kan een dergelijke houding echter niet worden teruggevonden. Het is immers opvallend dat

jullie, die intussen al jarenlang christenen zouden zijn, niet eens de betekenis van Pasen, nochtans het

christelijke feest bij uitstek, correct konden duiden. Jullie wisten weliswaar dat er tijdens Pasen een

specifieke gebeurtenis werd gevierd en herdacht, maar wat precies wisten jullie niet. Uw echtgenote kwam

niet veel verder dan een verwijzing naar paaseieren (CGVS, p. 25; CGVS echtgenote, p. 13-14). U stelde

dat u verstrooid was door vermoeidheid (CGVS, p. 25) en uw echtgenote wist zelfs te zeggen dat,

ofschoon het één van de belangrijkste ‘dingen’ was, Pasen niet absoluut gevierd moest worden (CGVS

echtgenote, p. 14). Jullie verklaringen omtrent Pasen zijn opmerkelijk, aangezien de verrijzenis van Jezus

aan de essentie van het christelijk geloof raakt. Hierdoor wordt de oprechtheid van jullie beweerde

bekering dan ook aanzienlijk aangetast. Aansluitend hierbij moest uw echtgenote ook het antwoord

schuldig blijven op de vraag naar de betekenis van Pinksteren. Dit is nochtans een belangrijke dag in

de christelijke kalender aangezien dan het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen gevierd

wordt (CGVS echtgenote, p. 14).

Dat u na jaren als christen door het leven te zijn gegaan, tot nu toe enkel het Nieuwe Testament

bestudeerde en het Oude Testament links liet liggen (CGVS, p. 7-8), komt eveneens weinig toegewijd

over. U verwees naar de indeling van de bijbelstudiecursus die jullie in België volgen als rechtvaardiging

(CGVS, p. 8), maar, gelet op uw beweerde jarenlange bekering, kan echter niet worden ingezien waarom
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u zelf niet spontaan (delen van) het Oude Testament zou kunnen bestudeerd hebben. Deze weinig

toegewijde houding zien we ook terug bij uw echtgenote die ruiterlijk toegaf dat jullie kennis nog steeds

erg beperkt is (CGVS echtgenote, p. 6).

Gelet op het geheel van bovenstaande bevindingen slaagden u en uw echtgenote er niet in om aan te

tonen dat jullie geloofsactiviteiten in België zijn ingegeven door een oprechte religieuze overtuiging.

Bijgevolg blijkt uit niets dat jullie zich bij een eventuele terugkeer naar Iran zullen manifesteren als

christenen of dat jullie als dusdanig zullen worden gezien door jullie omgeving. Gelet hierop, kan uw vrees

voor uw dochters, met name dat, indien jullie zouden moeten terugkeren, ze zonder beschermingsnetwerk

zouden komen te vallen [doordat u en uw echtgenote zouden worden vervolgd] (CGVS, p. 27; CGVS

echtgenote, p. 14), evenmin enig geloof gehecht worden.

Dat jullie werden gedoopt en dat jullie in België naar de kerk gaan, zoals uit de neergelegde documenten

blijkt, wordt door het Commissariaat-generaal niet ontkend. Het feit dat jullie ter staving van het doopsel

en van jullie kerkgang documenten neerleggen wil evenwel niet zeggen dat er wordt uitgegaan van een

geloofwaardige bekering. Jullie doopsel en kerkgang dienen immers ook aannemelijk gemaakt te worden

met overtuigende verklaringen omtrent het proces van bekering tot het nieuw gekozen geloof, wat jullie,

gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deden. Dat de Iraanse autoriteiten mogelijks op de

hoogte zouden zijn van jullie facebookpagina, zoals uw advocate nog suggereerde (CGVS echtgenote, p.

14), en dat jullie hier geloofsactiviteiten hebben, doet aan de vastgestelde onoprechtheid van jullie

activiteiten geen afbreuk. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal 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 – jullie hebben dit evenwel, zoals hierboven is gebleken, niet aangetoond – en personen

met geloofwaardige bekeringsactiviteiten – jullie bekering tot het christendom is echter niet oprecht

waardoor uit niets blijkt dat jullie zich bij terugkeer als christenen zullen gedragen –, die bij terugkeer een

groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. U heeft bovendien geen

enkele concrete aanwijzing dat de autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw accounts op sociale media

(CGVS, p. 11). Uw facebook- en instagrampagina’s hebben overigens slechts een erg beperkt bereik. Op

uw facebookaccount heeft u 39 vrienden en op uw instagramaccounts heeft u respectievelijk 275 en 302

volgers. Aangezien u de oprechtheid van uw beweerde bekering tot het christendom niet heeft

aangetoond, blijkt tot slot uit niets dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij terugkeer naar Iran de

beperkte christelijke inhoud van uw sociale media te wissen. Dit geldt ook voor uw echtgenote.

In het licht van voorgaande vaststellingen kan dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat u bij een

eventuele terugkeer naar Iran het risico loopt geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten

omdat u omwille van uw religieuze activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving of voor het

islamitische regime in uw geboorteland zou aanzien worden.”

Verzoekers laten voorgaande bevindingen andermaal geheel ongemoeid en brengen geen enkel concreet

element aan dat hierop een ander licht kan werpen. De Raad stipt aan dat de kennis van het christendom

van verzoekers, als beweerde jarenlange christenen, weinig doorleefd overkomt aangezien op zeer

algemene en eenvoudige vragen zoals de betekenis van Pasen en Pinksteren geen (overtuigend)

antwoord volgt. Dergelijke hiaten met betrekking tot een aantal kernelementen van het christelijk geloof,

alsook het links laten liggen van het Oude Testament, geven geen blijk van een toegewijde houding

tegenover de gekozen godsdienst en doen verder afbreuk aan de oprechtheid van de voorgehouden

christelijke beleving.

Documenten die worden neergelegd ter staving van de bekering worden meegenomen in het kader van

een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling. Deze documenten moeten worden meegewogen in

samenhang met de verklaringen van verzoekers. Zij dienen ter ondersteuning van de verklaringen van

verzoekers, maar het uitgangspunt blijft evenwel dat verzoekers overtuigende verklaringen dienen af te

leggen en aannemelijk dienen te maken dat hun bekering oprecht is. Bijgevolg kan aan het eigen oordeel

dat derden, zoals kerkelijke instanties en geloofsgenoten, geven ten aanzien van de oprechtheid van de

bekering van een verzoeker wanneer dit oordeel enkel is gebaseerd op verklaringen van die verzoeker,

slechts een beperkt gewicht worden toegekend. Een loutere doopakte en/of louter attest van een

regelmatige kerkgang of deelname aan een kerkactiviteit zijn dus op zichzelf niet voldoende om een

bekering geloofwaardig te achten. Aan verklaringen of rapporten van kerkelijke instanties waarin op basis

van eigen feitelijke waarnemingen wordt aangegeven welke rol een vreemdeling speelt binnen de
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gemeenschap en hoe hij hieraan uiting geeft, kan meer gewicht worden toegekend, evenals aan feitelijke

informatie van de kerkelijke gemeenschap over het proces dat binnen die kerk tot een doop leidt.

Uit de door verzoekers neergelegde documenten, waaruit blijkt dat zij in Servië zijn gedoopt op 1 april

2018 en dat zij in België naar de Iraanse kerk gaan, blijkt nog niet dat er kan uitgegaan worden van een

geloofwaardige bekering in verzoekers’ hoofde. De verwerende partij merkt in dit kader in de bestreden

beslissingen terecht op dat het doopsel en de kerkgang ook aannemelijk moeten gemaakt worden met

overtuigende verklaringen omtrent het proces van bekering, wat verzoekers evenwel geenszins deden.

Het doopattest bevestigt enkel dat verzoekers vier jaar geleden in Servië gedoopt zijn, hetgeen niet in

twijfel wordt getrokken. Het document zelf en de inhoud ervan zeggen echter niets over de oprechtheid

van verzoekers’ bekering en hun doop in het christelijke geloof. Uit de door verzoekers neergelegde brief

van de Iraanse kerk van Brussel van 8 december 2021 blijkt dan weer dat verzoekers pas in februari en

maart 2020 naar deze kerk gingen en dus niet, zoals verzoekers verklaarden, dat zij al tijdens de eerste

week na aankomst in België, eind november 2019, naar deze kerk gingen. Uit deze brief blijkt overigens

enkel dat verzoekers kerkvieringen bijwonen en dat zij begonnen zijn met bijbelstudie. Gelet op

voorgaande inhoudelijke bemerkingen en het beperkte gewicht ervan, volstaan deze documenten op zich

niet om een oprechte bekering aan te nemen. Ook wanneer deze documenten worden beoordeeld en

gewogen samen met het geheel van verzoekers’ verklaringen, kunnen verzoekers de geloofwaardigheid

van hun bekering niet herstellen, gelet op de hoger gemaakte bevindingen.

In het ter terechtzitting neergelegde attest van de Iraanse kerk van Brussel van 6 mei 2022 wordt in eerste

instantie de inhoud van het reeds neergelegde en beoordeelde attest van 8 december 2021 integraal

hernomen. Verder wordt in het recentste attest, uitgaande van dezelfde pastoor, vermeld dat verzoekster

koffie en thee maakt voor het sociaal moment na de viering, dat verzoeker computerassistentie verleent

om mensen met Zoom te connecteren, dat zij beiden soms op zaterdagochtend helpen om de kerk schoon

te maken, dat hun dochters deelnemen aan de zondagsschool, dat verzoekers nog steeds deelnemen

aan bijbelstudie, dat verzoekster op donderdagavond deelneemt aan vrouwenstudie en dat het een zeer

geëngageerde familie in de gemeenschap betreft. Verzoekers hebben luidens het attest een oprecht

geloof in Christus dat zich veruitwendigt. De Raad merkt op dat uit dit attest vooral naar voren komt dat

verzoekers geëngageerd zijn wat zich veruitwendigt in activiteiten ten dienste van de Iraanse kerk te

Brussel, dat zij verder bijbelstudie volgen en de vrouw vrouwenstudie, maar dit attest toont geenszins aan

dat dit engagement en het volgen van studie is ingegeven vanuit een oprecht en diepgeworteld religieus

engagement. Bovendien heeft deze brief een uiterst gesolliciteerd karakter want dit werd opgesteld een

week voor de terechtzitting en bevat geenszins elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat

verzoekers alsnog in aanmerking komen voor internationale bescherming.

Er zijn, op grond van de terechte en pertinente motieven in de bestreden beslissingen, die door verzoekers

opnieuw geheel onverlet worden gelaten, evenmin aanwijzingen dat verzoekers op grond van hun

overigens beperkte sociale media activiteiten en eveneens beperkte geloofsactiviteiten als christenen of

geloofsafvalligen zullen worden gepercipieerd bij terugkeer naar Iran.

Uit de COI Focus “Iran behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten” d.d. 30 maart 2020

(administratief dossier, map 6, landeninformatie, stuk 1) 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 verzoekers, dit mede gelet op de reeds

hoger gedane vaststellingen, zulks in hunner hoofde in het geheel niet aantonen of aannemelijk maken.

Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de bewering dat zij zouden zijn bekeerd tot het

christendom, zij reiken niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid

dat de autoriteiten weet zouden hebben van hun activiteiten in België en zij maken, gelet op het beperkte

en opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat zij daardoor in

concreto in de negatieve aandacht van hun autoriteiten zouden staan.

3.3.6.8. Tot slot worden de motieven van de bestreden beslissingen in verband met het niet aannemelijk

gemaakte risico voor verzoekers om bij een eventuele terugkeer naar Iran geviseerd dan wel vervolgd te

worden door de Arabische clan B.T. en in verband met de geopperde verwestering van de dochters,
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volledig ongemoeid gelaten. Deze pertinente overwegingen worden door de Raad, bij gebrek aan enig

concreet verweer, dan ook tot de zijne gemaakt.

3.3.6.9. Daarnaast merkt de Raad op dat verzoekers in voorliggende verzoekschriften geen concreet

verweer voeren tegen de motieven van de bestreden beslissingen met betrekking tot de overige door hen

in de loop van de administratieve procedure neergelegde stukken, zodat de Raad om dezelfde redenen

als de commissaris-generaal oordeelt dat deze stukken bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen.

3.3.6.10. Gelet op voorgaande vaststellingen, besluit de Raad, het geheel aan documenten en

verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge samenhang, dat verzoekers in gebreke blijven

om een oprechte, volgehouden en daadwerkelijke bekering tot het christendom, gebaseerd op een

diepgewortelde innerlijke geloofsovertuiging, aannemelijk te maken en dat geen geloof kan worden

gehecht aan de voorgehouden problemen en vrees.

3.3.6.11. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu geenszins is voldaan aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet. Derhalve kunnen verzoekers

het voordeel van de twijfel niet worden gegund. Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel

1 van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan in hoofde van

verzoekers niet worden aangenomen.

3.3.7. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

3.3.7.1. Gelet op het gegeven dat een oprechte bekering niet aannemelijk wordt gemaakt en het

vluchtrelaas en de vluchtmotieven niet geloofwaardig worden geacht, kunnen verzoekers zich hier niet

langer op steunen om aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar hun land van herkomst

een reëel risico zouden lopen op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a), en b), van de

Vreemdelingenwet. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekers geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing omdat zij specifiek worden geviseerd.

3.3.7.2. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

een verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet. Verzoekers tonen evenwel met hun loutere verwijzing naar de “actuele gekende

veiligheidssituatie in Iran” geenszins aan dat er heden in Iran een situatie heerst van willekeurig geweld

ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige bedreiging van hun leven

of hun persoon impliceert. Zij voeren geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt

dat zij in geval van een terugkeer naar Iran een reëel risico op ernstige schade zouden lopen, zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

3.3.7.3. In hoofde van verzoekers kan bijgevolg geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 in aanmerking worden genomen.

3.3.8. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekers niet als vluchteling kunnen

worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.3.9. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers niet aannemelijk maken dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen.

3.3.10. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissingen niet in kennelijke wanverhouding staan tot de motieven waarop deze zijn

gebaseerd. De motieven zijn deugdelijk en vinden steun in de administratieve dossiers.

3.3.11. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de administratieve dossiers blijkt dat verzoekers bij het

commissariaat-generaal uitvoerig werden gehoord. Tijdens hun persoonlijk onderhoud kregen verzoekers

de mogelijkheid hun vluchtmotieven uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, zij konden

nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en zij hebben zich laten bijstaan door hun advocaat, dit
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alles in aanwezigheid van een tolk die het Farsi machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van de

administratieve dossiers, op algemeen bekende gegevens over hun land van herkomst en op alle

dienstige stukken. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt dan ook niet aannemelijk

gemaakt.

3.3.12. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over

de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekers hebben evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1,

2°, van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissingen te vernietigen

en de zaken terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV X en RvV X worden gevoegd.

Artikel 2

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig

door:

mevr. V. SERBRUYNS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN V. SERBRUYNS


