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nr. 274 748 van 29 juni 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 19 januari 2022

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 20 december 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 februari 2022 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 25 april 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor de verzoekende partijen,

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. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 9 januari 2020 samen met

D.M., het kind van verzoeker en eerste verzoekster, dienden op 24 februari 2020 een verzoek om

internationale bescherming in.

1.2. Op 20 december 2021 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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Deze beslissingen, die verzoekers bij aangetekende brief van 21 december 2021 ter kennis werden

gebracht, zijn de bestreden beslissingen.

- De bestreden beslissing in hoofde van de heer R.M., verzoeker, luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 24/02/2020

Overdracht CGVS: 16/07/2020

Op 5 augustus 2021 werd er met u er met u een persoonlijk onderhoud georganiseerd op het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) van 15u20 tot 16u49, in het

bijzijn van een tolk die het Farsi machtig is. Uw advocaat meester Ntini Kasoko loco meester Mir-Baz, was

gedurende het hele persoonlijk onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart een Iraanse staatsburger te zijn, geboren op 24 december 1968 te Teheran te Iran. U

vervolledigde het middelbaar onderwijs. Na een carrière in een drukkerij gaat u sinds Esfand 1392

(Gregoriaanse kalender: februari – maart 2014) door het leven als gepensioneerde.

Op 18 oktober 1991 trouwde u met J. F. (o.v. (…)). Samen kregen jullie twee dochters, D. (o.v. (…)) en

M. (o.v. (…)).

In 1383 (maart 2004 – maart 2005) bezocht u samen met uw echtgenote en uw dochter een kerk nabij de

universiteit in Iran. Uw vrouw wilde uit nieuwsgierigheid binnengaan en kocht er een Bijbel, een ketting en

een beeltenis van Jezus.

Op het einde van de maand Bahman 1397 (januari – februari 2019), kwamen uw vrouw en uw dochter via

hun vriendin M. in contact met het christendom. Ze vertelde hen dat ze christen was en nodigde hen uit

om naar de huiskerk te gaan. Ze vertelde hen dat ze makkelijk met god konden praten in het christendom

en dat zij hem dankbaar gaan zijn. Uw vrouw voelde zich onmiddellijk aangetrokken. Een week tot tien

dagen later, aan het begin van de maand Esfand 1397 (februari – maart 2019), ging u samen met uw

echtgenote en uw dochter voor het eerst naar de huiskerk. Zelf besloot u na twee tot drie keren dat uw

vrouw en dochter er alleen naartoe konden. U was wel geïnteresseerd in de viering maar was niet

overtuigd van het christendom. Uw vrouw en dochter gingen negen tot tien keren naar de huiskerk.

In de maand Mehr of Aban 1398 (september – oktober 2019) hadden jullie het plan opgevat om uw

schoonzus te komen bezoeken in België. Op 8 januari 2020 reisden jullie met het hele gezin vanuit Iran

naar België, alwaar jullie een dag later aankwamen.

Op 13 januari 2020 kwam uw vrouw via jullie buurman te weten dat drie mannen uw woning hadden

doorzocht nadat de Iraanse autoriteiten in Aban 1398 (oktober – november 2019) de andere kerk van hun

vriendin M. hadden ontdekt. Hierop vielen de Iraanse autoriteiten in Azar 1398 (november – december

2019) binnen bij M. thuis. Ook een ander lid, E., kreeg de autoriteiten over de vloer en werd gearresteerd.

Na dit nieuws vernomen te hebben, beseften jullie niet terug te kunnen naar Iran. Uw vrouw en dochter

vreesden bij een terugkeer in gevangenis te belanden, mogelijks gefolterd te worden of geëxecuteerd te

worden. Hierop trokken jullie vanuit België naar Spanje, met het doel richting Engeland te reizen. Jullie

liepen echter tegen de lamp en werden terug naar België gestuurd. Ook een tweede poging via Frankrijk,

liep uit op een sisser. Uiteindelijk besloten u, uw echtgenote en uw oudste dochter M. om in België een

verzoek om internationale bescherming in te dienen, hetgeen jullie op 24 februari 2020 deden.

Sinds medio Esfand 1398 (begin maart 2020) gaan uw vrouw en uw dochter naar de Iraanse kerk in

Brussel. Hun doopsel kon omwille van corona nog niet doorgaan maar is wel degelijk gepland. Zelf bent

u tot op heden niet bekeerd.

Ter staving van jullie verzoek om internationale bescherming leggen u en uw echtgenote volgende

documenten neer: een kopie van de shenasnameh van uw echtgenote, het rijbewijs van uw echtgenote,

een kopie van haar paspoort, uw rijbewijs, een kopie van uw shenasnameh, kopieën van uw paspoort en

dat van uw dochters, een kopie van de shenasnameh van uw oudste dochter, een kopie van uw

huwelijksakte, een attest van de Iraanse kerk van Brussel (d.d. 30/07/2021) en een attest ter staving van

de tewerkstelling van uw dochter te België.



RvV X - Pagina 3

Uw dochter M. legt in het kader van haar persoonlijk verzoek om internationale bescherming, volgende

documenten neer: haar shenasnameh, haar rijbewijs, een attest van haar kerkgang bij de Iraanse kerk

van Brussel (d.d. 30/7/2021) en USB stick met twee filmpjes van een groep mensen die bij elkaar zitten

(waaronder u en uw echtgenote), drie foto’s van een groep mensen die bij elkaar zitten (waaronder u en

uw echtgenote), acht foto’s van jullie gezin binnen een huiselijke sfeer en twee foto’s van een Grieks

document van M.

B. Motivering

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

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

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

vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Bij terugkeer naar Iran vreest u dat uw vrouw en uw dochter de doodstraf zullen krijgen omdat zij zich

bekeerden naar het christendom (notities persoonlijk onderhoud CGVS (...)(…) p. 7). Zelf vermeldt u te

vrezen ten gevolge hiervan onder druk gezet te worden (CGVS (...)(…) p. 7). Er dient opgemerkt te worden

dat u uw verzoek om internationale bescherming integraal steunt op de motieven die werden aangehaald

door uw echtgenote en uw dochter (CGVS (...)(…) p. 8), hetzij hun bekering en de problemen die daaruit

zouden voortgevloeid zijn.

In het kader van de door hen ingediende asielaanvraag werd er een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. De beslissing in uw

verzoek om internationale bescherming volgt dan ook de beslissing die er in het verzoek van uw

echtgenote werd genomen. Haar beslissing luidt als volgt:

[idem motivering bestreden beslissing mevrouw F.J., eerste verzoekster]

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.”

- De bestreden beslissing in hoofde van mevrouw F.J., eerste verzoekster, luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 24/02/2020

Overdracht CGVS: 16/07/2020

Op 5 augustus 2021 werd er met u er met u een persoonlijk onderhoud georganiseerd op het

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) van 09u10 tot 15u08, in het bijzijn

van een tolk die het Farsi machtig is. Uw advocaat meester Ntini Kasoko loco meester Mir-Baz, was

gedurende het hele persoonlijk onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart een Iraanse staatsburger te zijn, geboren op 8 juni 1975 te Tajrish in Iran. U vervolledigde het

vijfde middelbaar. Op 18 oktober 1991 trouwde u met R. M. (o.v. (…)). Samen kregen jullie twee dochters,

D. (o.v. (…)) en M. (o.v. (…)). Tot aan uw vertrek uit Iran was u huisvrouw en verbleef u in jullie huis te

Karaj.

In 1383 (Gregoriaanse kalender: maart 2004 – maart 2005) bezocht u samen met uw echtgenoot en uw

dochter een kerk nabij de universiteit in Iran. U ging uit nieuwsgierigheid binnen en kocht er een Bijbel,

een ketting en een beeltenis van Jezus. De beeltenis hing u op in uw living. In de Bijbel las u enkele

pagina’s.
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Op het einde van de maand bahman 1397 (januari – februari 2019), kwamen u en uw dochter via uw

vriendin M. in contact met het christendom. Ze vertelde jullie dat ze christen was en nodigde jullie uit om

naar de huiskerk te gaan. Ze vertelde u dat u makkelijk met god kon praten in het christendom en dat u

hem dankbaar gaat zijn. Daar u hier nood aan had, werd u er onmiddellijk toe aangetrokken. U besloot

erop in te gaan en vertelde uw man erover. Een week tot tien dagen later, aan het begin van de maand

esfand 1397 (februari – maart 2019), ging u samen met uw echtgenoot en uw oudste dochter voor het

eerst naar de huiskerk. Uw echtgenoot besloot na twee tot drie keren dat u er alleen naartoe kon. Zelf

ging u een negen tot tien keren naar de huiskerk.

In de maand mehr of aban 1398 (september – oktober 2019) hadden jullie het plan opgevat om uw zus te

komen bezoeken in België. Op 8 januari 2020 reisden jullie met het hele gezin vanuit Iran naar België,

alwaar jullie een dag later aankwamen.

Op 13 januari 2020 kwam u via uw buurman te weten dat drie mannen uw woning hadden doorzocht nadat

de Iraanse autoriteiten in aban 1398 (oktober – november 2019) de andere kerk van uw vriendin M.

hadden ontdekt. Hierop vielen de Iraanse autoriteiten in azar 1398 (november – december 2019) binnen

bij M. thuis. Ook een andere lid, E., kreeg de autoriteiten over de vloer en werd gearresteerd.

Na dit nieuws vernomen te hebben, beseften jullie niet terug te kunnen naar Iran. Jullie vreesden bij een

terugkeer in gevangenis te belanden, mogelijk gefolterd te worden of geëxecuteerd te worden. Hierop

trokken jullie vanuit België naar Spanje, met het doel richting Engeland te reizen. Jullie liepen echter tegen

de lamp en werden terug naar België gestuurd. Ook een tweede poging via Frankrijk, liep uit op een sisser.

Uiteindelijk besloten u, uw echtgenoot en uw oudste dochter M. om in België een verzoek om

internationale bescherming in te dienen, hetgeen jullie op 24 februari 2020 deden.

Sinds medio esfand 1398 (begin maart 2020) gaan u en uw dochter naar de Iraanse kerk in Brussel. Jullie

doopsel kon omwille van corona nog niet doorgaan maar is wel degelijk gepland. Uw echtgenoot is tot op

heden niet bekeerd.

Ter staving van jullie verzoek om internationale bescherming leggen u en uw echtgenoot volgende

documenten neer: de kopie van de shenasnameh van uw echtgenoot, het rijbewijs van uw echtgenoot,

een kopie van uw paspoort, uw rijbewijs, een kopie van uw shenasnameh, kopieën van het paspoort van

uw echtgenoot en uw dochters, een kopie van de shenasnameh van uw oudste dochter, een kopie van

uw huwelijksakte, een attest van de Iraanse kerk van Brussel (d.d. 30/07/2021) en een attest ter staving

van de tewerkstelling van uw dochter te België.

Uw dochter M. legt in het kader van haar persoonlijk verzoek om internationale bescherming, volgende

documenten neer: haar shenasnameh, haar rijbewijs, een attest van haar kerkgang bij de Iraanse kerk

van Brussel (d.d. 30/7/2021) en USB stick met twee filmpjes van een groep mensen die bij elkaar zitten

(waaronder u en uw echtgenoot), drie foto’s van een groep mensen die bij elkaar zitten (waaronder u en

uw echtgenoot), acht foto’s van jullie gezin binnen een huiselijke sfeer en twee foto’s van een Grieks

document van uw vriendin M.

B. Motivering

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

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

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

vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming vermelden u en uw dochter te vrezen dat jullie

een gevangenisstraf, foltering en een executie te wachten staat bij een terugkeer naar Iran (notities

persoonlijk onderhoud CGVS (...)(…)B, 5/8/2021, p. 13; notities persoonlijk onderhoud CGVS (...)(…),

5/8/2021, p. 7, 8; notities persoonlijk onderhoud CGVS (…)6, 6/8/2021, p. 4, 10). U stelt dat voorgaande

vrees het gevolg is van jullie bekering tot het christendom (CGVS (...)(…)B p. 13).
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Na onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het administratieve

dossier dient vastgesteld te worden dat u niet de status van vluchteling noch de status van het subsidiair

beschermde kan toegekend worden. U kon immers niet overtuigen omwille van een diepere overtuiging

te zijn bekeerd tot het christendom en hierdoor door de Iraanse autoriteiten geviseerd te worden, dit

omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst moet er op gewezen worden dat er ernstige vraagtekens geplaatst moeten worden bij de

houding van u, uw echtgenoot en uw dochter na aankomst in België. Zo blijkt uit de verklaring van uzelf,

uw echtgenoot en uw dochter M. dat jullie hoewel jullie reeds op 9 januari 2020 in België aankwamen en

jullie vier dagen later reeds op de hoogte werden gesteld van een inval op jullie huis en besloten hadden

niet meer naar Iran terug te keren, toch nog wachtten met jullie verzoek om internationale bescherming

tot 9 februari 2020 (CGVS (...)(…)B p. 4, 5; CGVS (...) p. 7; CGVS (...)6 p. 10). Met behulp van jullie

toeristisch visum probeerden jullie via Frankrijk en Spanje richting Engeland te trekken om aldaar een

verzoek om internationale bescherming in te dienen (CGVS (...)B p. 4, 5, 12; CGVS (...) p. 7; CGVS (...)6

p. 10). Voorgaand gedrag kan echter niet in overeenstemming gebracht worden met de houding die van

een verzoeker om internationale bescherming verwacht mag worden. Van iemand die daadwerkelijk risico

loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst mag immers redelijkerwijs worden

verwacht dat hij of zij na aankomst in een derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde

autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming, quod non in casu. Dat jullie dit niet deden en ook in

Spanje en Frankrijk nalieten een verzoek om internationale bescherming in te dienen (CGVS (...)B p. 12),

doet dan ook danig afbreuk aan het geloof dat er in jullie hoofde sprake is van een dringende

beschermingsnood. Er kan immers verwacht worden dat iemand die de bescherming van een derde land

vraagt omdat zijn leven in zijn land van herkomst in gevaar is, deze vorm van bescherming als een

noodzaak beschouwt en niet als een keuze die hij of zij weken in overweging moet nemen of laat afhangen

van zijn of haar persoonlijke voorkeur (CGVS (...)B p. 12) of jullie persoonlijke financiën (CGVS (...) p. 7).

Gelet op wat voorafgaat mag het u geenszins verbazen dat jullie houding niet in overeenstemming te

brengen is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Vervolgens moet er op gewezen worden dat uw verklaringen aangaande de bekering van u en uw dochter

niet afdoende zijn om te overtuigen van een oprechte en diepgaande bekering tot het christendom. Van

een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij of 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. De verzoeker moet gedetailleerde

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

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

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

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

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

verklaringen over uw bekering zijn echter ontoereikend.

Zo dient vastgesteld te worden dat de verklaringen van u en uw dochter over het verloop van jullie

ontluikende interesse in het christendom weinig overtuigend zijn. U verwijst in dit kader naar het gedrag

van uw vriendin M. als een element dat u aantrok in het christendom (CGVS (...)B p. 15). Daarnaast

verwijst u naar de eerlijkheid en de correctheid van het christendom, de centrale plaats van vergiffenis,

de gelijkheid tussen man en vrouw en de afwezigheid van geweld (CGVS (...)B p. 15). De islam zetten

jullie weg als een religie met veel geweld, verplichtingen en geen rust (CGVS (...)B p. 15, 18; CGVS (...)6

p. 5, 7). Uw dochter verwijst ook uitdrukkelijk naar de vergiffenis in het christendom, dewelke volgens haar

in de islam louter geschreven staat (CGVS (…)6 p. 10). Voorgaande elementen zijn echter weinig ernstig.

Er kan immers niet aangenomen worden dat iemand die als moslim opgroeide, leefde onder de moslims

en wiens familie moslim was, de islam enkel met geweld en verplichtingen associëren. U stelt evenwel

dat er vergiffenis is in de islam maar tegelijk sprake is van wraak (CGVS (...)B p. 18). Concreet stelt u dat

als iemand je iets aandoet, je hetzelfde moet terug doen (CGVS (...)B p. 18). U gevraagd of dat principe

ook in de Bijbel terug te vinden staat, stelt u dat u dat er in de Bijbel slechts sprake is van het tegendeel,

waarbij je je vijand moet liefhebben (CGVS (...)B p. 18). Geconfronteerd met het gegeven dat het principe

‘oog om oog, tand om tand’ evenzeer in de Bijbel terug te vinden is, stelt u het niet gelezen te hebben

(CGVS (...)B p. 18), hetgeen weinig ernstig is. Overigens neemt vergeving ook in de islam een centrale

plaats in. Mits het tonen van berouw en het bevestigen van zijn geloof in Allah kan er immers vergeven

worden. Dat er in het christendom geen geweld zou zijn, kan evenmin ernstig genomen worden. Zoals

blijkt uit de toegevoegde informatie is het Oud en het Nieuwe Testament doorspekt met gewelddaden van
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onder meer de christelijke god en zijn volgelingen. Voor iemand die stelt de Bijbel volledig gelezen te

hebben (CGVS (...)B p. 19; CGVS (...)6 p. 6) mag er dan ook enige nuance met betrekking tot voorgaande

verwacht worden, daar deze uitspattingen van geweld u onmogelijk ontgaan kunnen zijn tijdens uw

meerdere lezingen van het heilige boek der christenen. Uw verwijzing naar de verplichtingen in de islam

zoals bijvoorbeeld de verplichting om naar Mekka te gaan kan evenmin overtuigen (CGVS (...)B p. 18).

Voorgaande is opmerkelijk daar er in het christendom evenzeer verschillende plichten bestaan die een

impact hebben op het dagelijks leven. Kennelijk bent u hiervan maar matig op de hoogte daar u slechts

verwijst naar het doopsel als een verplichting voor een christen, het tonen van berouw en zes van de tien

geboden (CGVS (...)B p. 19). Tenslotte mag het verbazen dat u, iemand die klaarblijkelijk gelijkheid hoog

in het vaandel draagt, dit als een belangrijk element noemt in uw ontluikende interesse in het christendom

niet blijkt te weten wat er in de Bijbel over de positie van de vrouw geschreven staat (CGVS (...)B p. 14,

15). U stelt in deze dat de Bijbel geen gewag maakt van verschillen tussen geslachten en dergelijke

(CGVS (...)B p. 20). Iedereen is gelijk, zo stelt u (CGVS (...)B p. 20). Echter, wanneer u geconfronteerd

wordt met het weinig aan de verbeelding overlatende beeld dat de apostel Paulus schetst over vrouwen,

blijkt u zich hier niets over te herinneren en blijkt u verrast te zijn (CGVS (...)B p. 20, 21). Voorgaande is

zeer opmerkelijk in de geest van het belang dat u hecht aan gelijkheid, het gegeven dat u verklaart dat de

Brieven van Paulus een belletje doen rinkelen en uw these dat u de Bijbel gelezen heeft (CGVS (...)B p.

19, 20). Ook uw dochter blijkt dit soort ongelijkheid nog niet te zijn tegengekomen (CGVS (...)6 p. 7).

Hoewel zij de Hijab als een element van ongelijkheid aanhaalt in de islam, blijkt zij het eens te zijn met de

these van Paulus dat een vrouw zich dient kaal te scheren indien zij zich niet bedekt (CGVS (...)6 p. 7).

Zij stelt hier geen beperkingen in te zien en stelt dat indien het tot seksuele lusten kan leiden, de man of

vrouw zich moeten bedekken (CGVS (...)6 p. 7). Voorgaande mag merkwaardig wezen voor iemand die

na een deugdelijke studie, de ongelijkheid in de islam aanhaalt als een van de belangrijkste zaken om de

religie te verlaten (CGVS (...)6 p. 5). Het geheel dat voorafgaat zet grote raagtekens bij de oprechtheid

van jullie geloofsafval en daaropvolgende bekering.

Vervolgens moet er op gewezen worden dat de snelheid waarmee jullie instemden om deel te nemen aan

de vieringen in de huiskerk, niet kan overtuigen. Temeer er van iemand die een dergelijke ingrijpende en

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

de nieuwe gekozen godsdienst. In het geval van u en uw dochter kan geen van beiden worden

teruggevonden. Er kan immers verwacht worden dat jullie voorafgaand een deelname aan de huiskerk, je

deugdelijk zouden informeren over de religie. Temeer omdat jullie je met een deelname aan deze illegale

bijeenkomsten blootstellen aan grote risico’s. Echter blijkt uit jullie verklaringen dat jullie na eind bahman

1397 (eerste helft februari 2019) voor het eerst van het christendom gehoord te hebben reeds begin

esfand 1397 (tweede helft februari 2019) naar de huiskerk gingen (CGVS (...)B p. 7, 15; CGVS (...)6 p. 8).

Dat jullie amper een week tot tien dagen nadat jullie voor het eerst hoorden over het christendom reeds

zouden deelnemen aan een viering in een huiskerk (CGVS (...)B p. 15), kan geenszins overtuigen. Dat u

nood had om met god te kunnen praten (CGVS (...)B p. 14), kan weinig overtuigen daar u nog maar net

in aanraking kwam met deze god. Dat wanneer je hart iets wil, je niet nadenkt bij de risico’s en u zich

direct aangetrokken voelde (CGVS (...)B p. 14), kan evenmin ernstig genomen worden. Het is weinig

geloofwaardig dat men zich in een land waar een bekering ernstig bestraft kan worden, niet zou stilstaan

bij de risico’s van zulke beslissingen. Overigens kan er verwacht worden dat u en uw dochter bij een

vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het christendom een periode van reflectie en studie

zouden doorlopen hebben vooraleer jullie besluiten deel te nemen aan een illegale kerkbijeenkomst. U

verklaart evenwel dat u in de zeven à tien dagen tussenin de uitnodiging en uw deelname aan de huiskerk

niet probeerde om meer over het christendom te weten te komen (CGVS (...)B p. 15). Dit is allerminst

ernstig en doet eens te meer afbreuk aan het geloof in jullie verklaringen over jullie bekering en deelname

aan huiskerkvieringen in Iran.

Anderzijds kan er gesteld worden dat er voor uw deelname in de huiskerk van de leden enige

terughoudendheid verwacht mag worden daar het gaat om een illegale bijeenkomst waarbij de gevolgen

van uw deelname een grote impact kunnen hebben op de andere deelnemers. Dat u zoals hierboven

aangegeven vrijwel onmiddellijk kon toetreden, terwijl u nog maar net over het christendom gehoord had,

kan dan ook niet overtuigen. Ook uw weergave van de geplogenheden in de huiskerk is weinig

aannemelijk. Zo stelt u dat jullie geen bijzondere voorzorgsmaatregelen troffen, los van enige discretie,

en dat jullie geen plan hadden indien er iets zou misgaan (CGVS (...)B p. 17). Binnen de context van de

Iraanse samenleving en de gevolgen van zulke bijeenkomsten, kan er echter verwacht worden dat jullie

wel degelijk een en ander op stapel hadden staan om te vermijden dat jullie huiskerk ontdekt zou worden.

Het gegeven dat u het tegendeel blijkt te beweren, doet wederom afbreuk aan het geloof dat u in Iran naar

een huiskerk bent geweest. Temeer daar u blijkbaar bereid was om er over te spreken buiten de context

van de huiskerk (CGVS (...)B p. 22), hetgeen de wenkbrauwen doet fronsen.
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Waar uw verklaringen over hoe u in Iran met het christendom in contact kwam, en uw motivatie om christen

te worden en uw voorstelling van uw huiskerk ernstige vragen doen rijzen, kan u ook niet overtuigen van

de rol die M. zou gespeeld hebben in jullie bekering. U stelt zich niets te herinneren van de wijze waarop

M. zich tot het christendom bekeerde (CGVS (...)B p. 16), hetgeen bevreemdend is. Er kan immers

verwacht worden dat u een hoge mate van interesse zou hebben in het bekeringsproces van de persoon

die u introduceerde tot uw nieuwe religie. Temeer omdat er verwacht kan worden dat u beroep zou doen

op haar doorheen uw bekeringsproces en hierbij zou vragen naar haar persoonlijk bekeringsproces. U

stelt immers zelf dat zij een echte gelovige was (CGVS (...)B p. 5). Uw dochter blijkt hier evenmin enige

duiding over te kunnen geven (CGVS (...)6 p. 11). Uw desinteresse strekt zich ook uit naar uw moeder. U

beweert dat uw moeder zich twee of drie jaar geleden bekeerde. De vraag waarom uw moeder zich

bekeerde kan u niet beantwoorden omdat u het haar niet vroeg waardoor u slechts voorzichtig kan

opperen dat het misschien via uw broer gebeurde (CGVS (...)B p. 8). Dit is niet ernstig. Van een verzoeker

die pretendeert een oprechte interesse te vertonen in het christendom kan worden verwacht dat hij of zij

zich doorheen zijn bekeringsproces informeert bij anderen over hun bekering of hun beleving van het

christendom. Dat jullie dergelijke vragen niet stelde, doet eens te meer afbreuk aan het geloof in jullie

bekering.

Ook met betrekking tot jullie kennis van het christendom, kunnen u en uw dochter niet overtuigen. Zo blijkt

u, hoewel u eraan deelgenomen zou hebben, niet te weten vanwaar de vastenperiode komt, wat het doel

ervan is of wat een christen precies moet doen. U stelt in deze dat het idee van de vastenperiode komt

van een feest waarover u las en het doel is uzelf te versterken (CGVS (...)B p. 19). Wat een christen

precies moet doen, weet u niet (CGVS (...)B p. 19). Los van het gegeven dat er van u verwacht kan worden

dat u zou weten wat u dient te doen in de vastenperiode wanneer u verklaart eraan deelgenomen te

hebben, kan er verwacht worden dat enige uitleg over deze belangrijke periode kan verschaffen. De

vastenperiode of veertigdagentijd is immers een periode van bezinning op de christelijke levenspraktijk

en een periode waarin u zich als christen open stelt voor het Woord van God en solidair bent met zij die

het moeilijk hebben. Als christen kan u op diverse manieren deelnemen aan deze periode, dewelke niet

beperkt is tot het louter onthouden van voedsel. Immers vormt deze periode een voorbereiding op het

paasfeest, toch wel een hoogtepunt binnen de christelijke kalender. Het mag dan ook verbazen dat u hier

niets over kan vertellen. Zo ook over Pinksteren, eveneens een hoogtepunt op de christelijke kalender.

Hiertoe stelt u dat op dit feest Jezus vijftig dagen na zijn verrijzenis terugkomt bij zijn volgelingen (CGVS

(...)B p. 21). Het belang van deze dag bestaat er volgens u in dat het bestaan van de heilige geest

aangetoond wordt (CGVS (...)B p. 21). In feite geeft Jezus op deze dag zijn volgelingen de opdracht het

geloof over de aardbol te verspreiden, een zeer belangrijk aspect binnen de protestantse leer die u zou

aanhangen. Uit voorgaande mag dan ook besloten worden dat, hoewel u de feestdag naar eigen zeggen

vierde (CGVS (...)B p. 21), niet weet waarover ze eigenlijk gaat. Evenmin blijkt u te weten dat Jezus veertig

dagen na zijn verrijzenis naar de hemel ging en hoe dit precies in zijn werk ging (CGVS (...)B p. 21). U

stelt immers dat hij reeds drie dagen na zijn dood naar de hemel ging (CGVS (...)B p. 21). Ook op de

vragen over de wijze waarop het Oude en het Nieuwe Testament elkaar aanvullen en wat hun verschillen

zijn, blijkt u geen deugdelijk antwoord te kunnen geven (CGVS (...)B p. 22), hoewel u het boek volledig

gelezen zou hebben. Het gegeven dat u op de meest eenvoudige vragen over uw beweerde geloof, geen

deugdelijk antwoord kan bieden, tast fundamenteel de geloofwaardigheid van uw beweerde interesse voor

en uw beweerde contact met het christelijk geloof aan.

Ook uw dochter slaagt er niet in een deugdelijke kennis van essentiële aspecten van het christelijk geloof

te presenteren. Ook zij blijkt niet te weten dat Jezus veertig dagen na zijn verrijzenis naar de hemel gaat

en stelt dat hij reeds drie dagen na zijn verrijzenis opsteeg naar de hemel (CGVS (...)6 p. 11). Ook met

betrekking tot Palmzondag, hetgeen traditioneel een dag is binnen de Protestantse kerk waarop veel

mensen hun openbare belijdenis van het geloof afleggen, is haar kennis zeer beperkt (CGVS (...)6 p. 12).

Zij stelt in deze dat Jezus Jeruzalem binnenkwam op een ezel en een kroon van palmbladeren (CGVS

(...)6 p. 12). Meer kan zij hierover niet vertellen (CGVS (...)6 p. 12). Deze dag vormt nochtans het begin

van de goede week, het hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Jezus werd overigens verwelkomd door

verscheidene mensen die hem toejuichte en met wuifden met palmtakken, een middel om het kwade te

overwinnen of af te weren. Iets dat zij toch wel zou mogen weten als lezer van het Nieuwe Testament

(CGVS (...)6 p. 6). Overigens kan er toch wel verwacht worden dat zij iets kan vertellen over het gegeven

dat Jezus na zijn binnenkomst alle handelaars uit de tempel verdreef, ze reinigde en vervolgens allerlei

zieken genas. Wat ten minste een opmerkelijke gebeurtenis genoemd mag worden. Voorgaande mag dan

ook als basiskennis voor een devoot christen gezien worden. Zelfs met betrekking tot een dagdagelijks of

traditioneel gebed zoals het ‘Onze Vader’, moet zij het antwoord schuldig blijven (CGVS (...)6 p. 12),

hetgeen het geloof in haar daadwerkelijke bekering eveneens danig op de helling zet.
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Dat zowel u als uw dochter enige beperkte kennis betreffende het christendom bezitten, zegt op zichzelf

niets over uw geloofsovertuiging, aangezien deze kennis door studie kan worden verworven. Het dient

dan ook onderstreept te worden dat voorgenoemde lacunes in jullie kennis betrekking hebben op

elementen waarvan gezien jullie beweerde christelijke beleving verwacht mag worden dat jullie ervan op

de hoogte zijn, quod non. Bovenstaande vaststellingen halen de geloofwaardigheid van de oprechtheid

van jullie bekering dan ook danig onderuit.

Vervolgens moet er op gewezen worden dat de snelheid waarmee jullie je bekeerden ernstige

vraagtekens oproept. Een vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het christendom is een zeer

ingrijpende en fundamentele gebeurtenis in iemands leven. Men kan verwachten dat er aan deze bekering

een ruime mate aan reflectie en studie vooraf is gegaan. Dat jullie begin esfand 1397 (februari 2019) voor

het eerst met M. over het christendom spraken en amper vier tot zes maanden later (in tir en shahrivar

1398 (juni en augustus 2019)) besloten als christen door het leven te gaan (CGVS (...)B p. 7, 8; CGVS

(...)6 p. 4, 11), is weinig geloofwaardig. Dit geldt des te meer daar aangezien jullie tot op heden, twee jaar

na jullie bekering, niet kunnen overtuigen met een doordrongen kennis van de religie waarvoor jullie in

volle bewustzijn voor gekozen zouden hebben. Evenmin mag blijken dat jullie in die twee jaar een ernstige

lezing van de Bijbel achter de rug hebben. Zo blijkt uit de verklaringen van uw dochter dat haar lezing

beperkt is tot het scheppingsverhaal, de vier evangeliën, de brieven aan de Korintiërs en de openbaring

(CGVS (...)6 p. 6). Hierbij moet bijkomen aangemerkt worden dat zij niet in staat is het boek van het

scheppingsverhaal juist te benoemen (CGVS (...)6 p. 6) en evenmin kan vertellen waar de brieven aan de

Korintiërs over gaan, noch iets kan vertellen over de Openbaringen (CGVS (...)6 p. 6). Zelf stelt u de Bijbel

meerdere keren gelezen te hebben maar kan u niet benoemen waar u zaken over gendergelijkheid,

hetgeen u zeer belangrijk acht, gelezen heeft (CGVS (...)B p. 20). Ook blijkt u de bovenstaande markante

passages over vrouwen, overgeslagen te hebben (CGVS (...)B p. 20). Er kan dan ook bezwaarlijk besloten

worden dat u en uw dochter op het moment van jullie bekering over een degelijke kennis of begrip van

het christendom beschikten. De zestal bezoeken aan de huiskerk die u op dat moment achter rug had

(CGVS (...)6 p. 8; CGVS (...)B p. 8), doen hieraan geen afbreuk. In het licht van voorgaande mag er dan

ook besloten worden dat het bijzonder bevreemdend is dat u na slechts vier tot zes maanden gekozen

zou hebben om het pad van Jezus te bewandelen.

Ook jullie engagement binnen jullie nieuwe religie, duidt niet meteen op een ernstige toewijding tot uw

nieuwe religie. Zo blijken jullie pas sinds medio esfand 1398 (begin maart 2020) naar de kerk in België te

gaan (CGVS (...)B p. 9; CGVS (...)6 p. 8). Gelet op het gegeven dat jullie sinds begin januari 2020 in

België waren, een land waar u in alle vrijheid uw religie kan beleven, kan er verwacht worden dat u zou

overlopen van enthousiasme om een viering bij te wonen. Blijkbaar gingen jullie er slechts twee keer fysiek

naartoe omdat Corona roet in het eten strooide (CGVS (...)B p. 9; CGVS (...)6 p. 9). Bijbelstudie volgden

jullie niet omdat jullie hoofd vol zat (CGVS (...)6 p. 9; CGVS (...)B p. 9). Hoewel de Corona pandemie wel

degelijk moeilijkheden op het vlak van fysieke geloofsvieringen met zich heeft meegebracht, openden de

kerken in de afgelopen jaren meermaals opnieuw de deuren. Er kan dan ook niet begrepen worden

waarom jullie zich zouden beperken tot het volgen van online vieringen. Er kan immers verwacht worden

dat jullie elke kans om samen met anderen gelovigen vrij jullie religie te beleven, zouden grijpen. Temeer

omdat u hiertoe in Iran nooit de kans zou gehad hebben. Zo ook de mogelijkheid om jullie verder te

verdiepen in jullie religie door middel van Bijbelstudie. Gelet op jullie gebrekkige kennis, kan er immers

verwacht worden dat jullie staan te popelen om jullie religie beter te leren kennen zodoende jullie

weloverwogen een doopsel kunnen ondergaan en jullie christen zijn ook daadwerkelijk kunnen

bevestigen. Echter blijken jullie zonder meer een doopsel gepland te hebben (CGVS (...)B p. 10; CGVS

(...)6 p. 9), hetgeen weinig overtuigend is. Het geheel van voorgaande zet dan ook ernstige vraagtekens

bij de oprechtheid van jullie vermeende bekering. Bovendien dient er sterk getwijfeld te worden aan de

ernst van jullie voornemen om gedoopt te worden. U noch uw dochter kunnen weergeven wanneer dit zou

plaatsvinden (CGVS (...)B p. 10, 11; CGVS (...)6 p. 9), hetgeen niet meteen duidt op enig enthousiasme

aangaande dit doopsel. Hoe dan ook, kan er niet begrepen dat jullie, gelet op jullie gebrekkige kennis en

beperkte lezing van de Bijbel, jullie zouden besluiten om zich te laten dopen. Het doopsel vormt één van

de twee sacramenten in de protestantse kerk en heeft tot gevolg dat u opgenomen wordt in de wereldwijde

kerk. Voorgaande is een zeer ingrijpende gebeurtenis met verregaande gevolgen, waaraan enige

denkproces en reflectie aan voorafgaat. Uit het geheel van voorgaande blijkt dan ook dat er ernstige

vraagtekens gezet dienen te worden bij jullie engagement binnen de kerk en jullie voornemen om zich te

laten dopen.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen doen besluiten dat er aan uw voorgehouden oprechte

bekering tot het christendom geen geloof kan worden gehecht. Daar er aan uw bewering dat u

daadwerkelijk het christelijk geloof aanhangt geen geloof kan worden gehecht, kan er ook niet aanvaard
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worden dat u omwille van een bekering gezocht zou geweest zijn in Iran of in dit kader problemen met de

Iraanse autoriteiten zou ondervonden hebben. Jullie zeer beperkte deelname aan het christelijke leven in

België en jullie opgedane kennis van het christendom kunnen de conclusie dat jullie beleving van jullie

nieuwe geloofsovertuiging in België een louter opportunistisch karakter heeft die er louter toe strekt op

deze basis de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven niet weerleggen.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen doen besluiten dat er aan jullie voorgehouden bekering tot

het christendom geen geloof kan worden gehecht. Jullie deelname aan het christelijke leven in België en

uw opgedane kennis van het christendom kunnen de conclusie dat jullie beleving van jullie nieuwe

geloofsovertuiging een louter opportunistisch karakter heeft die er louter toe strekt op deze basis de

vluchtelingenstatus te kunnen verwerven niet weerleggen.

Bijgevolg hebben jullie niet aannemelijk gemaakt jullie u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst

als christen zal manifesteren. Evenmin kan er gezien het duidelijk onoprechte karakter van jullie bekering

aangenomen worden dat jullie als bekeerling gezien zullen worden door jullie omgeving of de Iraanse

overheid louter omwille van jullie deelname aan kerkvieringen of omwille van de christelijke posts die uw

dochter deelde op Facebook (CGVS (...)6 p. 3). Jullie brengen immers geen concrete aanwijzingen aan

waaruit kan blijken dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw religieuze activiteiten in België.

Dat jullie tweemaal naar de kerk zijn geweest in België en mogelijk online hebben deelgenomen aan

vieringen (CGVS (...)B p. 9; CGVS (...)6 p. 8, 9), kan niet volstaan om aan te tonen dat jullie nood hebben

aan internationale bescherming. Wat uw dochter haar activiteiten op sociale media betreft moet erop

gewezen worden dat haar Facebookprofiel niet onder haar eigen naam werd opgemaakt en pas gecreëerd

werd na haar aankomst in België. Evenmin kunnen er directe verbanden met haar persoon gemaakt

worden. De enige christelijk geïnspireerde post die op het profiel gepubliceerd werd bevat een zeer

beperkt aantal likes, hetgeen niet duidt op een groot bereik van volgers. Bovendien moet er op gewezen

worden dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht niet leiden tot een reëel risico indien de overheden in het

land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van voornoemde

activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden. Tenslotte kan er, gezien

het opportunistisch karakter van jullie geloofsactiviteiten, redelijkerwijze van uw dochter verwacht worden

dat zij haar sociale media accounts verwijderd bij terugkeer naar Iran. Volledigheidshalve moet er nog

verwezen worden naar de beschikbare informatie waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht

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

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

Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico

om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.

Uit de verklaringen van uw echtgenoot, R. M., blijkt dat zijn verzoek om internationale bescherming steunt

op jullie vermeende bekering (CGVS (...) p. 7, 8). Tot op heden verklaart hij zichzelf niet te zien bekeren

(CGVS (...) p. 6). Evenmin blijkt hij op heden overtuigd te zijn (CGVS (...) p. 6; CGVS (...)B p. 8; CGVS

(...)6 p. 8). Hij verklaart evenwel samen met jullie een keertje naar de Iraanse kerk in Brussel geweest te

zijn (CGVS (...) p. 6), hetgeen gelet op het opportunistisch karakter van jullie bekering geen element vormt

in de beoordeling van zijn verzoek om bescherming. Daarnaast verklaart hij twee tot drie keren samen

met jullie deelgenomen te hebben aan een huiskerkviering (CGVS (...) p. 6). Hij deed dit niet vanuit een

overtuiging maar om zeker te zijn over jullie (CGVS (...) p. 6). Daarnaast was hij nieuwsgierig om nieuwe

zaken te horen (CGVS (...) p. 6). Gelet op de ongeloofwaardigheid van jullie relaas, kunnen zijn

verklaringen aangaande deze vermeende huiskerkactiviteiten echter niet gevolgd worden. Voor het

overige verklaart uw echtgenoot nooit problemen gehad te hebben met de Iraanse autoriteiten (CGVS (...)

p. 5). Bijgevolg werd er in zijn verzoek om internationale bescherming eveneens overgegaan tot een

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan niet het minste geloof gehecht worden aan jullie

beweerde problemen in Iran en jullie bekering. U en uw dochter hebben dan ook niet aannemelijk gemaakt

dat er bij terugkeer naar Iran in jullie hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat jullie in geval van terugkeer naar jullie land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2 van de

Vreemdelingenwet.

Jullie hebben bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de door jullie neergelegde

documenten. De kopie van uw paspoort, dat van uw man en uw dochters, alsook uw shenasnameh, dat

van uw man en uw oudste dochter, en het rijbewijs van u en uw echtgenoot vormen een bewijs van
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nationaliteit en identiteit, hetgeen niet ter discussie staat. Uw huwelijksakte toont aan dat u gehuwd bent

met R. M. Dit staat evenmin ter discussie.

De pagina uit uw shenasnameh met betrekking tot de naamsverandering van uw dochter toont aan dat zij

van naam veranderde, zonder meer.

Uw attest van de Iraanse kerk te Brussel (d.d. 30/07/2021) heeft betrekking op uw religieuze activiteiten

in België maar kan geenszins de oprechtheid van uw motivatie om aan het kerkelijk leven deel te nemen

staven. Het attest van uw dochter betreffende haar werk in België, toont aan dat zij actief is op de

arbeidsmarkt. Dit toont evenwel niet aan dat er in jullie hoofde sprake zou zijn van een vrees voor

vervolging in Iran.

De documenten die uw dochter M. neerlegde kunnen evenmin een ander licht werpen op de appreciatie

van jullie verzoek om internationale bescherming. Haar shenasnameh en haar rijbewijs vormen een bewijs

van haar persoonlijke identiteit en nationaliteit, dewelke niet in twijfel wordt getrokken. Het attest ter

staving van haar kerkgang bij de Iraanse kerk van Brussel (d.d. 30/7/2021) ) heeft betrekking op haar

religieuze activiteiten in België maar kan geenszins de oprechtheid van haar motivatie om aan het kerkelijk

leven deel te nemen staven.

De filmpjes en foto’s van een groep mensen op de USB sleutel van uw dochter geven een groep mensen

weer die dicht bij elkaar zitten. U en uw echtgenoot komen hier zichtbaar in beeld. Uit deze stukken kan

echter niet opgemaakt worden wanneer, waar, en binnen welke context ze gemaakt werden. Het dient

hierbij aangemerkt worden dat zulke zaken vlot in scene te zetten zijn. Bijgevolg kunnen zij uw

verklaringen geen kracht bijzetten.

Eenzelfde opmerking dient gemaakt te worden over de foto’s van uw gezin binnen een huiselijke sfeer.

Deze foto’s geven een inkijk in jullie gezinsleven maar tonen geenszins aan dat u of uw dochter in Iran

vanuit een oprechte overtuiging bekeerd zouden zijn en hierdoor vervolging dienen te vrezen in het land.

Wat betreft de beeltenis van Jezus die te zien is op jullie schouwmantel moet er opgemerkt worden dat

het louter tentoonstellen van een beeltenis van Jezus niet tot gevolg heeft dat u een christen bent of

aanzien wordt als iemand die het pad van Christus bewandelt. De overige twee foto’s op de USB sleutel

tonen twee Griekse documenten van uw vriendin M. Deze documenten hebben betrekking op een verzoek

om internationale bescherming dat zij aldaar heeft ingediend. Hieruit kan niet opgemaakt worden om

welke reden zij een beschermingsnood heeft kenbaar gemaakt bij de autoriteiten aldaar. Evenmin kan

hier uit blijken dat er sprake is van een beschermingsnood in hoofde van u en uw dochter.

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.”

- De bestreden beslissing in hoofde van M.M., tweede verzoekster, luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 24/02/2020

Overdracht CGVS: 16/07/2020

Op 6 augustus 2021 werd er met u er met u een eerste persoonlijk onderhoud georganiseerd op het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) van 09u07 tot 12u24, in het

bijzijn van een tolk die het Farsi machtig is. Uw advocaat meester Luzeyemo Ndolao, loco meester Mir-

Baz was gedurende het hele onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart een Iraanse staatsburger te zijn, geboren op 11 september 1993 te Teheran in Iran. U

behaalde een bachelordiploma als ingenieur elektronica. Hierop ging u aan de slag als ingenieur bij

verschillende bedrijven.

Op het einde van de maand Bahman 1397 (Gregoriaanse kalender: januari – februari 2019), kwamen u

en uw moeder via M. M. in contact met het christendom. Ze vertelde jullie dat ze christen was en nodigde

jullie uit om naar de huiskerk te gaan. Volgens haar was het in het christendom makkelijk om met god te
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praten en zouden jullie hem dankbaar zijn. Uw moeder en uzelf voelde zich hiertoe aangetrokken. Een

week tot tien dagen later, aan het begin van de maand Esfand 1397 (februari – maart 2019), ging u samen

met uw vader en uw moeder voor het eerst naar de huiskerk. Uw vader besloot na twee tot drie keren dat

jullie er alleen naartoe kon. U ging negen tot tien keren naar de huiskerk.

In de maand Mehr of Aban 1398 (september – oktober 2019) hadden jullie het plan opgevat om uw tante

te komen bezoeken in België. Op 8 januari 2020 reisden jullie met het hele gezin vanuit Iran naar België,

alwaar jullie een dag later aankwamen.

Op 13 januari 2020 kwam uw moeder via jullie buurman te weten dat drie mannen jullie woning hadden

doorzocht nadat de Iraanse autoriteiten in Aban 1398 (oktober – november 2019) de andere kerk van uw

vriendin M. hadden ontdekt. Hierop vielen de Iraanse autoriteiten in Azar 1398 (november – december

2019) binnen bij M. thuis. Ook een andere lid, E., kreeg de autoriteiten over de vloer en werd gearresteerd.

Na dit nieuws vernomen te hebben, beseften jullie niet terug te kunnen naar Iran. Jullie vreesden bij een

terugkeer in gevangenis te belanden, mogelijks gefolterd te worden of geëxecuteerd te worden. Hierop

trokken jullie vanuit België naar Spanje, met het doel richting Engeland te reizen. Jullie liepen echter tegen

de lamp en werden terug naar België gestuurd. Ook een tweede poging via Frankrijk, liep uit op een sisser.

Zelf probeerde u ook nog via de Canarische Eilanden richting Engeland te trekken. Uiteindelijk besloten

u, uw vader en uw moeder om in België een verzoek om internationale bescherming in te dienen, hetgeen

jullie op 24 februari 2020 deden.

Sinds medio Esfand 1398 (begin maart 2020) gaan u en uw moeder naar de Iraanse kerk in Brussel. Jullie

doopsel kon omwille van corona nog niet doorgaan maar is wel degelijk gepland. Uw vader is tot op heden

niet bekeerd.

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

shenasnameh, uw rijbewijs, een attest in verband met uw kerkgang bij de Iraanse kerk van Brussel (d.d.

30/7/2021) en USB stick met twee filmpjes van een groep mensen die bij elkaar zitten (waaronder uw

ouders), drie foto’s van een groep mensen die bij elkaar zitten (waaronder uw ouders), acht foto’s van

jullie gezin binnen een huiselijke sfeer en twee foto’s van een Grieks document van uw vriendin M.

Uw ouders leggen volgende documenten neer: een kopie van de shenasnameh van uw moeder, het

rijbewijs van uw moeder, een kopie van haar paspoort, het rijbewijs van uw vader, een kopie van de

shenasnameh van uw vader, kopieën van het paspoort van uw vader en dat van u en uw zus, een kopie

van de shenasnameh van u, een kopie van de huwelijksakte van uw ouders, een attest van de Iraanse

kerk van Brussel (d.d. 30/07/2021) in verband met de kerkgang van uw moeder en een attest ter staving

van uw tewerkstelling in België.

B. Motivering

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

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

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

vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming vermeldt u te vrezen gedood te worden ten

gevolge van uw bekering (notities persoonlijk onderhoud CGVS (...)6 p. 10). Er dient opgemerkt te worden

dat uw verzoek om internationale bescherming integraal aansluit op de motieven en de verklaringen van

uw moeder, J. F. (notities persoonlijk onderhoud CGVS (...)B p. 13). In het kader van het door haar

ingediende verzoek werd er een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen. De beslissing in uw verzoek om internationale bescherming

volgt dan ook de beslissing die er in het verzoek van uw moeder werd genomen. Haar beslissing luidt als

volgt:

[idem motivering bestreden beslissing mevrouw J.F., eerste verzoekster]
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C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekers voeren een schending aan van artikel 1, A, van het Vluchtelingenverdrag, artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, artikel 3 van het EVRM, artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet, de

materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Zij lichten toe als volgt:

“Verweerster stelt verzoekers rechten wat betreft de procedurele noden gerespecteerd zijn.

Verzoeker menen dat ze in een klap alles in hun leven verloren hebben. Familie, huis, vrienden en hun

land.

Dit is een zware klap voor elk mens.

Vooral wat ze onderweg meegemaakt hebben in Frankrijk en Spanje.

Het voordeel van twijfel is ruim gerechtvaardigd in dit dossier.

Verweerster heeft dit niet gedaan en gewoon het beleid van het CGVS gevolgd heeft?

Welk beleid?

Alle Iraniërs af te wijzen.

Als raadsman heb ik in 2021 maar 2 positieve beslissingen van Iraniërs. De rest allemaal negatief.

Dit terwijl voor 2019 geen enkele negatieve beslissingen genomen worden voor de Iraniërs.

Uw Raad is ook zeker getuige ervan dat u geen enkel in volle rechtsmacht gekregen hebben tussen 2016

en 201 9 voor de Iraniërs.

Het is in dit zin zeer duidelijk dat de beslissingen niet individueel genomen worden maar een gevolg zijn

van een beleidsverandering.

Verweerster trekt de oprechtheid van de bekering van verzoekers in twijfel.

Verzoekers menen dat verweerster geen rekening gehouden heeft met de verklaringen van verzoekers

over hun interesse.

Het feit dat verweerster deze werkwijze ongeloofwaardig vindt, betekent niet dat dit ook ongeloofwaardig

is.

De denkwijze van verweerster is een westerse denkwijze die in de meeste gevallen tegenovergestelde is

van de denkwijze in Iran.

Verzoeker wenst de aandacht van verweerster te vestigen aan het volgende element:

5.1.10. Iedere bekering is uniek

Grote verschillen

Mensen komen vanuit zoveel verschillende achtergronden en omstandigheden tot geloof in Jezus. Je kunt

moeilijk verwachten dat iedereen die stap helemaal 'volgens het boekje' doet. Evenals vriendschappen

en diepgaande relaties op aarde op heel verschillende manieren ontstaan (zie de eindeloze stroom

romans!)

zo verschillend gaat het ook bij bekeringen. Het is goed dat we weten wat een complete bekering inhoudt

(zoals uitgelegd in de vorige onderwerpen) maar we moeten accepteren dat God met verschillende

mensen vaak heel verschillende wegen bewandelt om tot wedergeboorte te komen.

Als twee mensen het eens zijn geworden dat ze met elkaar willen trouwen, hebben ze meestal niet een

lange checklist afgewerkt om zich te verzekeren van een perfecte relatie. Het belangrijkste is dat ze het

in hun hart eens zijn geworden om elkaar onvoorwaardelijke en levenslange liefde en trouw te willen

beloven. De keuze van wederzijdse overgave dus. Sommige details kunnen ook na dat moment worden

uitgewerkt.

Plotselinge gebeurtenis of een proces

Bekering is een nieuwe, diepgaande relatie aangaan met God en dat is al eerder vergeleken met een

relatie tussen man en vrouw. Sommige mensen kunnen op slag verliefd worden, maar bij de meesten is

het een proces. Een relatie moet vaak groeien en langzamerhand ontdek je dan dat de ander veel voor je

is gaan betekenen. En zo gaat het ook met bekering, waarbij het ook gaat om het aangaan van een

duurzame relatie gaat.

Voor alle bekeringsprocessen geldt dat er een moment komt dat je aan het eind kunt zeggen: "Ik weet dat

ik nieuw leven heb ontvangen.
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Er is iets veranderd in mijn hart. Er is licht, blijdschap en vrede mijn leven binnen gestroomd dat ik

voorheen niet had. Ik kijk op een nieuwe manier naar God, naar Jezus. Ik heb andere verlangens

gekregen. Nu weet ik het zeker: ik ben een kind van God en ik wil Jezus volgen, altijd!"

Verschillen per karakter

Het gedrag van mensen hangt voor een belangrijk deel af van hun karakter, dat voor ongeveer 50%

voortkomt uit hun aangeboren temperament. De manier waarop iemand tot bekering komt hangt meestal

samen met zijn sterkst aanwezige karakteraspect. In het volgende overzicht worden enkele typische

manieren weergegeven waarop mensen met verschillende karakters tot geloof komen. Daarnaast worden

per karakteraspect ook de meest voorkomende valkuilen benoemd waardoor velen maar tot onvolledige

bekering komen; in dat geval moet er NA de bekering een en ander

Te raadplegen op: http://www.herschepping.nl/05nl/bek_10iedere_bekering_uniek.php

Verzoekers menen dat een simpele lezing van dit rapport een duidelijk beeld geeft hoe verweerster foutief

de bekering beoordeeld heeft.

Waarom zo snel bekeerd?

Weinig kan vertellen over M.

Zoals supra aangehaald is de bekering proces bij iedere persoon uniek.

Er bestaat geen formule zoals in wiskunde tot bekering.

Plotselinge gebeurtenis of een proces

Verschillen per karakter

Persoonlijkheid van de persoon

Een dossierbehandelaar moet op de hoogte zijn van dergelijke zaken.

Verzoekster meent dat het niet de gewoonte is in Iran om aan een persoon die u helpt zich te bekeren

dergelijke vragen stelt.

Verweerster motiveert haar beslissing op een wijze alsof ze de verdediger van Islam EN het regime in

Iran is.

Verzoekers menen dat het niet over het gedrag van een aantal mensen gaat maar van heel het regime -

een Islamitisch regime.

Verzoekers menen dat wat ze gezien hebben van Islam in hun land is voldoende om zich te bekeren.

Men hoeft geen vergelijkende studie te doen van Islam en de toepassing ervan in andere landen alvorens

zich te bekeren.

Heeft Mohammad Ali Clay een vergelijkende studie gemaakt over het Christendom en Islam alvorens zich

te bekeren naar Islam?

Natuurlijk niet.

5.1.10. ledere bekering is uniek

Grote verschillen

Plotselinge gebeurtenis of een proces

Verschillen per karakter

Te raadplegen op: http://www.herschepping.nl/05nl/bek_10iedere_bekering_uniek.php

Deze elementen zorgen dat mensen zich op verschillende manieren bekeren.

Verweerster interviewde verzoekers op een wijze alsof ze examens afleggen om priester te worden.

Verzoeker menen dat verweerster de oprechtheid van bekering totaal op een foutieve wijze beoordeeld.

Verzoekers menen dat ze wel degelijk over kennis hebben van essentiële aspecten van het christelijk

geloof.

Verweerster heeft geen rekening gehouden met de zaken die verzoekers wel wisten over het

Christendom.

Verzoekers menen dat in hun geval 4 a 6 maanden meer dan voldoende was om zich te bekeren.

Er bestaat geen draaiboek in de wereld waarin vermeld staat binnen hoeveel maanden een persoon zich

mag bekeren.

Zoals boven vermeld is bekering een unieke proces die elke persoon dat anders ervaart.

Verweerster gebruikt altijd een excuses om de bekering in twijfel te trekken. Mensen die niet gedoopt zijn,

werden kwalijk genomen omdat ze zolang niet gedoopt zijn.

Mensen die gedoopt zijn, krijgen een negatieve beslissingen omdat deze bekering en doop ceremonie

niet oprecht zou zijn.

U mag onmogelijk verweerster overtuigen van de oprechtheid van uw bekering, wanneer het beleid van

het CGVS veranderd is.

Verweerster neemt verzoekers kwalijk omdat ze tijdens de corona tijden niet fysiek aanwezig waren in de

kerk.

Verzoekers menen dat ze tijdens hun verklaringen op een zeer geloofwaardige wijze uitgelegd hebben

waarom ze niet fysiek konden deelnemen.

Het ging niet alleen over hen maar over andere personen die evenmin in staat waren om fysiek deel te

nemen.
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Verzoekers menen dat ze altijd onlinevieringen gevolgd hebben en waarom online staat glashelder

vermeld in het gehoorverslag.

Verzoekers wensen te verwijzen naar de foto’s van jaren gelden in Iran waarin in hun woning een foto van

Jezus stond.

Deze foto's en foto’s van de bijeenkomsten in Iran zijn afgegeven aan verweerster tijdens het gehoor.

Wat betreft de facebook profiel van de 3de verzoeker, meent ze dat de naam N.M. zelfs in haar werk

gebruikt, (stuk 2 - een kopie van haar visitekaart)

Verweerster stopt niet met haar onredelijkheid en ze verwacht dat verzoekers bij hun terugkeer naar Iran

haar account op sociale media verwijderd.

Welke garantie heeft verweerster dat het regime deze activiteiten als gezien en geregistreerd heeft?

Verzoekers wensen te verwijzen naar de volgende landeninformatie en ze menen dat ze bij hun terugkeer

naar Iran meteen in de luchthaven zullen worden aangehouden.

Vooral de activiteiten van verzoeker op facebook zal ervoor zorgen dat hij opgehangen wordt in Iran, bij

een eventuele terugkeer.

Uit hun facebook blijkt duidelijk dat ze bekeerde personen zijn.

Zie het Ambtsbericht van de ministerie van de buitenlandse zaken van Nederland van 24/1 2/201 3 waarin

het volgende staat:

Vooral websites van etnische en religieuze minderheden en oppositiebewegingen werden gecontroleerd

en geblokkeerd. Wachtwoorden van 'verdachte' personen zijn soms bekend bij veiligheidsdiensten en zij

kunnen via internetproviders alle berichten van deze personen volgen.

Activiteiten van de diaspora worden door de Iraanse autoriteiten nauwlettend in de gaten gehouden.

Aangenomen kan worden dat de overheid goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de Iraanse

oppositie in den vreemde, door informatie van onder andere Iraanse studenten, bedrijven en

liefdadigheidsinstellingen in het buitenland. Of speciale aandacht bestaat voor asielzoekers is niet bekend,

maar kan niet worden uitgesloten. Het in het openbaar uiten of op internet plaatsen van kritiek op de

overheid vanuit het buitenland is in Iran strafbaar.

Wanneer hun (internet)gedrag in het buitenland volgens de veiligheidsdiensten aanleiding is voor

verdenking kunnen Iraniens bij terugkeer naar hun wachtwoorden worden gevraagd.

In tegenstelling tot het vorige ambtsbericht stelt dit nieuwe ambtsbericht van 24/12/2013 dat oppositionele

Iraniërs in het buitenland nauwlettend in de gaten worden gehouden, mogelijk met speciale aandacht voor

asielzoekers. Internetgedrag in het buitenland kan aanleiding zijn voor verdenking, waaruit blijkt dat niet

alleen internetactiviteiten die uitgevoerd worden in Iran zelf gemonitord worden. In het vorige ambtsbericht

werd slechts opgemerkt dat er aanwijzingen zijn dat vanuit Iraanse ambassades de diaspora wordt

gemonitord. Op basis van het huidige ambtsbericht ben ik van oordeel dat mijn (internet)activiteiten in het

België bij de Iraanse overheid bekend is geworden. Bij eventueel terug keer loopt ik het risico vervolgd te

worden.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en

publicaties/ambtsberichten/2013/12/24/Iran-2013-12-24.html

https://www.vluchtweb.nI/system/files/Vluchtweb/documents/overheidsinformatie/aab-iran-2013.pdf

Zelfs als de Iraanse autoriteiten hun met rust laat (qoud non) hebben nog steeds problemen met hun

familieleden die deze bekering sterk afkeuren en deze daad van bekering als een schande voor de familie

beschouwen. Zie landenrapport pagina 31 waarin het volgende staat:

Asked about the possible consequences of returning to Iran after having converted to Christianity in a

foreign country, the Iran Watcher, US Embassy, London informed the delegation that she knew of some

Iranian women who converted to Christianity in the UK and who are travelling back to Iran now and then.

However, in these cases, the families are not aware of their conversion. It was added that these days

people are careful about going back to Iran. This applies not only to Christian converts but also to

journalists and political activists as well as human rights activists who have left Iran since 2009.

In dit geval een oom die voor Ettelaat werkt!!

Zie op pagina 32 waarin het volgende staat:

1.6 Consequences of conversion with regard to family and social network

When considering possible consequences of conversion, a foreigner interacting with Christians in Iran

said, it depends on the family values and attitudes. It might be risky the moment money is an issue.

According to the law, no Non-Muslim can inherit from a Muslim. So it may be used against a convert if

family members want to secure legacy for themselves. The source added that he had never heard of

family members who file a complaint against a convert to the police, but lawyers can tell that this happens

when it comes to inheritance.
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Ten slotte wordt hij bij een eventuele terugkeer als verdacht gezien door de medegelovigen in Iran

waardoor hij uitgesloten wordt van de activiteiten die zijn medegelovigen aan deelnemen. Zie

landenrapport pagina 31 waarin het volgende staat:

When asked if a person who has converted outside of Iran, who does not have any Christian contacts in

Iran, can get in touch with a house church upon returning, Elam Ministries did not consider it that simple.

The house church movement in fact is very relationally-based. Furthermore, caution must be taken due

to the authorities activities to infiltrate churches. It was mentioned that the authorities had attempted to

bring spies into the churches in Turkey. It could not be ruled out that a spy from the authorities would

present himself as a Christian and try to enter a house church in order to obtain information about it and

its members. House churches are very careful when it comes to new persons coming from outside the

network or community to join the church. Such a person would only be put in touch with one member of

the church who then would be responsible for assessing whether this person had a genuine interest in the

house church and was actually growing in his faith. It could take six to eight months before an outsider

could be welcomed into the house church. If the newcomer is thought to be a spy, the Christian who has

been in contact with him, will destroy his SIM-card and cut off all contact with him. It was added that the

culture in Iran is saturated by suspicion and an underlying fear of denunciation because of the way the

system has worked for so long. Therefore, house churches instinctively know to be wary if a total stranger

comes and shows an interest in a house church.

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/A8C2C897-1CA9-49D1-BA32-

EC3E599D646D/0/Iranendeligudgave.pdf

09.2013 - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation

Iran

Country report on Iran (background; political developments; opposition groups; security forces and their

role during the 2009/2010 uprisings and their aftermath; human rights; rule of law; administration of justice)

[ID 257872]

religious expression, persuasion, or conversion among Muslims. Such proselytizing is punishable by

death. The government restricts published religious material. Government officials frequently confiscate

Christian Bibles and pressure publishing houses printing Bibles or non-sanctioned non-Muslim materials

to cease operations. The Ministry of Culture and Islamic Guidance ... states: ‘The constitution does not

provide for the rights of Muslim citizens to choose, change, or renounce their religious beliefs. The

government automatically considers a child born to a Muslim father to be a Muslim and deems conversion

from Islam to be apostasy, which is punishable by death." (USDOS, 20 May 2013, section 2) The January

2013 report of the International Campaign for Human ... which had led to death sentences and reference

was made to the case of the Christian convert Yousef Naderkhani. The embassy also mentioned that

often when someone is taken in by the authorities under suspicion of being a Christian convert, he would

be released again if he confirms his Muslim belief. [...] A source in Iran who is well-informed about

Christians said that any conversion from

http://www.ecoi.net/file_upload/90_1384784380_accord-iran-coi-compilation-september-

2013-corrected-2013-11-18.pdf

Verweerder heeft nagelaten om op een deftige wijze te motiveren waarom:

Zij geen rekening houdt met de verklaringen van verzoeker

Een dergelijke handelswijze komt neer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dat dit middel gegrond is.

Schending van artikel 3 EVRM juncto schending van artikel 48/4,§2, b van de vreemdelingenwet:

Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom verzoekers niet in aanmerking komen

voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, B - grond.

Hierbij wensen verzoekers te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest over de ‘sliding scale’:

“Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die

te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal

zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming”.

Verzoekers hebben deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk gemaakt door zijn profiel.

Verweerder heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom ze aan verzoekers geen subsidiaire

beschermingsstatus niet toegekend heeft.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep vermeldt de inventaris dat een visitekaart wordt gevoegd, maar

dit stuk bevindt zich niet in het dossier.

2.1.3. Verzoekers leggen op 20 mei 2022 een aanvullende nota neer met een foto van verzoeksters met

een pastoor.
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2.2. De Raad onderzoekt de verzoeken om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

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

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoekers al dan niet beantwoorden aan de

criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig

de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. De Raad benadrukt dat het van belang is dat verzoekers hun verklaringen over de gestelde

godsdienstige bekering naar behoren staven. De verklaringen die zij over hun godsdienstige overtuiging

of het behoren tot een geloofsgemeenschap afleggen, vormen daarbij slechts het uitgangspunt in de

procedure van het onderzoek van de feiten en de omstandigheden van een verzoek om internationale

bescherming (artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet). Van verzoekers wordt evenwel verwacht dat

zij alle elementen ter staving van hun verzoek zo spoedig mogelijk indienen (artikel 48/6, § 1, van de

Vreemdelingenwet). De aspecten van de verklaringen die niet met bewijsmateriaal zijn gestaafd, kunnen

slechts in aanmerking worden genomen indien aan een aantal cumulatieve voorwaarden is voldaan

(artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet). Tot die voorwaarden behoort het feit dat verzoekers

verklaringen samenhangend en aannemelijk worden bevonden en niet in strijd zijn met de voor hun

verzoek relevante en beschikbare algemene en specifieke informatie, alsook dat is komen vast te staan

dat verzoekers in grote lijnen als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

Verzoekers slagen er echter niet in de door hen aangehaalde bekering aannemelijk te maken. De Raad

stelt vast dat het verweer in het verzoekschrift in wezen beperkt blijft tot aanhalen van algemeenheden,

het geven van persoonlijke vergoelijkingen en het op algemene wijze bekritiseren en minimaliseren van

de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal. Hiermee slagen ze er niet in om de pertinente en

correcte motivering van de bestreden beslissingen te weerleggen of in een ander daglicht te stellen.

Vooreerst zijn verzoekers’ beweringen dat er geen individuele beoordeling plaatsvond zonder enige basis.

De individuele beoordeling blijkt immers uit de omstandig gemotiveerde beslissingen op maat van

verzoekers.

Verzoekers hun algemeen betoog dat elke bekering een persoonlijke ervaring behelst, is verder niet bij

machte om de concrete vaststellingen in de bestreden beslissing te betwisten. De Raad stelt vast dat dit

verweer eraan voorbijgaat dat de bestreden beslissing, zoals uit een eenvoudige lezing kan blijken, wel

degelijk heeft geoordeeld dat verzoekers’ verklaringen over hun bekeringsproces incoherent en

ongeloofwaardig zijn. Van verzoekers, die beweren, zich te hebben bekeerd tot het christendom en zelf

aangeven dat dit een zeer persoonlijk proces is, kan redelijkerwijze worden verwacht dat ze op een

coherente en gedetailleerde wijze kunnen uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van

bekering is geschied, alsook wat de persoonlijke betekenis van de bekering of de nieuwe

geloofsovertuiging inhoudt. Gelet op de vaststellingen in de bestreden beslissing is dit evenwel niet het

geval.

Waar verzoekers menen dat ze reeds tijdens het persoonlijke onderhoud afdoende verklaringen boden

voor hun afwezigheid van kerkvieringen gaan ze opnieuw voorbij aan de bestreden beslissing. Er werd

dienstig vastgesteld dat de kerken in België meermaals opengingen tijdens de covid-19-epidemie en

verzoekers aldus de kans hadden om wel degelijk kerkvieringen bij te wonen. Er werd terecht gesteld dat

verzoekers hun afwezigheden een bijkomende indicatie was voor hun weinig oprechte bekering. Het louter

herhalen van vergoelijkingen kan hier geen afbreuk aan doen.

Evenmin kunnen verzoekers overtuigen door wederom te verwijzen naar de foto’s waaruit zou blijken dat

ze een christelijk leven zouden lijden. De bestreden beslissing oordeelde terecht dat de foto waarin de

beeltenis van Jezus werd tentoongesteld geenszins zou betekenen dat verzoekers werkelijk christenen

zijn. Evenzeer werd pertinent opgemerkt dat de gefotografeerde groepsbijeenkomsten niets zeggen over

de context waarin deze bijeenkomsten plaatsvonden. Er werd verder dienstig gesteld dat zulke zaken

eenvoudig kunnen worden geënsceneerd. De foto die verzoekers neerleggen in de aanvullende nota,

waarin verzoeksters vergezeld van een vermeend pastoor zich in een christelijk geïnspireerde ruimte

bevinden, is evenmin een overtuigend bewijsstuk van verzoekers hun christelijke overtuiging. De Raad

benadrukt dat een loutere foto in een christelijke context niet betekent dat verzoekers werkelijk christenen

zijn. Deze foto is dan ook niet bij machte om het vastgestelde ongeloofwaardige karakter van verzoekers’

bekeringen in een ander daglicht te stellen.
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Verzoekers volharden verder in het verzoekschrift in hun vrees voor vervolging omwille van hun bekering

en het feit dat de een van de verzoekers haar geloofsovertuiging gedeeld heeft via sociale media. De

Raad treedt echter de commissaris-generaal bij en is van oordeel dat, gezien uit de motivering in de

bestreden beslissing en het voorgaande blijkt dat verzoekers kennelijk ongeloofwaardige verklaringen

aflegden over hun beweerde bekeringen, hun religieuze activiteiten in België klaarblijkelijk niet zijn

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

ongeloofwaardige karakter van verzoekers hun relazen inzake hun bekeringen, oordeelt de Raad dat

verzoekers religieuze activiteiten in Europa een kennelijk en louter opportunistisch karakter hebben. Deze

strekken er enkel toe om op deze basis een vorm van internationale bescherming of een

verblijfsmachtiging te kunnen verwerven. Uit de beschikbare landeninformatie (Landeninformatie, stuk 6,

nr. 1) blijkt voorts 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. Verzoekers, mede

gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, tonen dit wat hun betreft niet aan of maken dit niet

aannemelijk. De bestreden beslissing stelde verder ook terecht dat het facebookprofiel van verzoekster

niet onder haar eigen naam was en pas na haar aankomst in België werd aangemaakt. Dat verzoekers

thans ook gebruik zou maken van haar facebookbenaming op haar visitekaartjes doet geen afbreuk aan

de vaststelling dat dit niet overeenstemt met haar werkelijke benaming. Er konden geen directe banden

worden gelegd met haar eigen persoon en de christelijk geïnspireerde post van tweede verzoekster had

maar een beperkt aantal likes. Deze vaststellingen doen genoegzaam vermoeden dat de Iraanse

autoriteiten op basis van het facebookprofiel geen link zouden leggen met haar. Verzoekers maken, gelet

op het aperte opportunistische karakter van hun activiteiten, aldus niet aannemelijk dat ze daardoor in

concreto in de negatieve aandacht van de autoriteiten zouden staan. Verder weerleggen ze de terechte

vaststelling niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun bekering en het

klaarblijkelijk opportunistische karakter van hun activiteiten in België en op sociale media, redelijkerwijze

van tweede verzoekster mag worden verwacht ze voorafgaand aan een terugkeer de betreffende

berichten op haar sociale media verwijdert.

Betreffende de door verzoekers geciteerde informatie inzake de algemene situatie voor christenen en

bekeerlingen in Iran, herhaalt de Raad dat verzoekers niet hebben aangetoond dat hun christelijke

activiteiten ingegeven zijn door een gefundeerde, oprechte religieuze overtuiging. Verzoekers maken

aldus niet aannemelijk daadwerkelijk christen te zijn, niet louter geïnspireerd zijn door opportunisme, en

zich bij een terugkeer naar Iran als christen te zullen gedragen. Evenmin maken ze in concreto

aannemelijk dat ze bij een terugkeer door de Iraanse autoriteiten als christen zullen gepercipieerd worden.

De verwijzing naar algemene informatie over de vervolging van christenen en bekeerlingen in Iran is in

casu aldus niet dienstig, nu verzoekers in gebreke blijven hun persoonlijke situatie aannemelijk te maken

en deze aan de algemene informatie te verbinden.

De motivering in de bestreden beslissingen is pertinent, correct en vindt steun in het administratief dossier

en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees voor vervolging koesteren in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. In zoverre verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op hun

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen. Ze tonen niet aan dat

ze in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel

48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet. Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan

waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in geval van een terugkeer naar Iran een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond

van het beroep heeft kunnen oordelen.
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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 zaak terug te zenden naar de commissaris-

generaal.

2.6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partijen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 558 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig juni tweeduizend

tweeëntwintig door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


