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nr. 275 493 van 27 juli 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

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 en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 9 maart 2022

hebben ingediend tegen de beslissing 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 april 2022 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

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

voor de verzoekende partij, en van attaché B. DESMET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekende partijen, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen

België binnengekomen op 1 oktober 2018 en hebben een verzoek om internationale bescherming

ingediend op 12 maart 2019.

1.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekende partijen door

de Dienst Vreemdelingenzaken op 25 juni 2019 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS). Op het CGVS werden verzoekende partijen gehoord

op 11 augustus 2021.
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1.3. Op 10 februari 2022 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

de commissaris-generaal) de beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 11 februari 2022 aangetekend verzonden.

1.3.1. De bestreden beslissing ten aanzien van Z. Z. (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Iraanse staatsburger te zijn, geboren op (…) 1991 te Shiraz in Iran. U behaalde een

diploma in boekhouding. Sinds 1392 (gregoriaanse kalender: 2013-2014) ging u aan de slag als

tandartsassistente in een kliniek die toebehoort aan de Sepah (Iraanse Revolutionaire Garde). Op (…)

2016 huwde u met M.(…) B.(…) (o.v. (…)). Jullie hebben geen kinderen.

Op uw werk leerde u in de zomer van 1396 (juli/augustus 2017–2018) een patiënt, M.(...), kennen aan wie

u moest vertellen dat ze kanker had op haar tandvlees. Ze ging eerder ontspannen om met dit slecht

nieuws, hetgeen uw aandacht trok. Ze vertelde u dat alles mogelijk was met het geloof in de levende god.

Via de gegevens in haar dossier, nam u contact op met haar. Tijdens een gesprek, een maand na de

eerste ontmoeting, vertelde ze dat ze in Jezus geloofde. U vertelde uw collega A.(...) erover en nodigde

haar uit bij uw volgend gesprek met M.(...). Tijdens dit gesprek vroeg u om mee te mogen gaan naar de

kerk, hetgeen u leuk en mooi vond. Bij de verjaardag van Jezus ging u dan ook voor het eerst naar de

kerk. U vroeg hierop om nog te mogen gaan maar M.(...) verwees u naar een huiskerk omdat haar kerk

te veel gevaar zou lopen. Zo ging u vanaf 30 farvardin 1397 (19 april 2018) een achttal keren naar de

huiskerk.

Uw moeder werd in esfand 1396 (februari-maart 2018) opgenomen met een soort reuma dat het

immuunsysteem aantast. De dokters hadden niet veel hoop. Zelf richtte u zich tot Jezus. Na een tijdje

genas uw moeder wonderwel. Hierop besloot u vanaf 25 esfand 1396 (16 maart 2018) als christen door

het leven te gaan.

Begin 1397 (maart-april 2018) besloten u en uw echtgenoot te gaan studeren in Italië. Uw echtgenoot

bracht de nodige papieren op orde zodoende jullie op 10 shahrivar 1397 (1 september 2018) richting Italië

konden vertrekken. Aangekomen bleek dat u nog een bijkomende proef diende af te leggen voorafgaand

uw inschrijving. U deed dit maar de resultaten vielen tegen. Hierdoor kon u niet studeren en vielen jullie

plannen in het water. Uw zus, die in België verblijft, nodigde jullie uit om haar te komen bezoeken vooraleer

jullie terug zouden keren naar Iran. Drie tot vier dagen na uw aankomst, op 24 of 25 september 2018,

probeerde u tevergeefs A.(...) te bereiken. Twee dagen later nam ze ook niet op. De volgende dag belde

u met uw moeder. Ze vertelde u dat A.(...) gearresteerd werd. U zat in zak en as. Twee dagen later kwam

u van uw moeder te weten dat de Iraanse autoriteiten bij uw ouders binnengevallen waren om u te zoeken.

Ze vertelde uw moeder dat u met een andere religie bezig was. Hierop kreeg u van uw zus het advies om

niet terug te keren en in België asiel aan te vragen. Er werd u evenwel aangeraden om te wachten tot uw

visum vervallen was. Op 5 maart 2019 maakte u samen met uw echtgenoot jullie beschermingsnood

kenbaar bij de Belgische asielautoriteiten.

Via een vriend van jullie kwamen u en uw echtgenoot op 30 december 2018 in een Protestantse kerk in

Antwerpen terecht. Uw echtgenoot wilde niet dat u alleen ging en dus vergezelde hij u. Hij raakte zelf ook

overtuigd en besloot zich op 27 januari 2019 te bekeren. Op 3 maart 2019 liet u zich samen met uw

echtgenoot dopen.

Op 3 januari 2021 namen u en uw man deel aan een protestactie in solidariteit met bekeerlingen in Iran.

Dit vormde een nieuwsitem bij Radio Farda en Voice of America. Uw echtgenoot nam ook nog deel aan

een betoging aan het Brusselse Schumanplein in het kader van de waterprotesten in Iran.

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

documenten neer: het paspoort van uw man, jullie doopattest, foto’s van jullie doopsel, uw paspoort, de

identiteitskaart van uw man, uw identiteitskaart, de shenasnameh van uw man, uw shenasnameh, jullie

huwelijksakte, documenten in het kader van de studies van uw man aan de universiteit Siena, documenten

in het kader van uw studies aan de universiteit van Siena, documenten in het kader van jullie reis naar

Italië, een document ter staving van jullie kerkgang, een brief van uw werk in België, rekeningen van een

hotel in Siena, een kaart met betrekking tot een Iraanse levensverzekering, documenten in verband met

uw werk in Iran, 18 foto’s van uw activiteiten in het kader van uw kerk te België, een brochure van de
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universiteit van Siena, uw diploma, uw IELTS resultaten en een USB met volgende inhoud: 10 foto’s van

jullie deelname aan een manifestatie in Antwerpen, 4 filmpjes van jullie aanwezigheid op een manifestatie

in Antwerpen, 1 screenshot van een tweet over een manifestatie in Antwerpen, 1 PDF inzake jullie

kerkgang, 30 foto’s van jullie tijdens verschillende kerkactiviteiten, 23 foto’s van jullie doopsel, 3 filmpjes

in verband met jullie doopsel, 1 foto van u samen met twee andere dames in een kerk, 4 foto’s van een

activiteit in het kader van de wateroverlast in Wallonië, 5 screenshots van een Telegramkanaal, 2 filmpjes

van een protest aan het Schumanplein te Brussel en een foto van uw echtgenoot bij een protest aan het

Schumanplein te Brussel.

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 omwille van uw bekering

tot het christendom gearresteerd en mogelijk gefolterd of gedood te worden (notities persoonlijk

onderhoud CGVS (...)B, 11/08/2021, p. 11). Uw echtgenoot verklaart omwille van uw problemen in Iran

een verzoek ingediend te hebben en voegt eraan toe zelf ook bekeerd te zijn en deelgenomen te hebben

aan betogingen tegen het Iraanse regime (notities persoonlijk onderhoud CGVS (...), 11/08/2021, p. 7).

Hierdoor vreest hij gearresteerd en gemarteld te worden met mogelijk een executie tot gevolg (CGVS (...)

p. 7).

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 de Iraanse autoriteiten geviseerd te worden, dit omwille

van onderstaande redenen.

Vooreerst dienen er vraagtekens geplaatst te worden bij de laattijdigheid van uw verzoek om internationale

bescherming. Uit uw verklaringen blijkt dat u reeds op 10 shahrivar 1397 (1 september 2018) op het

Europese grondgebied aankwam. U reisde evenwel naar Italië om studies aan te vatten, hetgeen u staaft

aan de hand van ondersteunende documenten. Hoe dan ook blijkt dat u tijdens een bezoek aan uw zus

in België, eind september 2018 (CGVS (...)B p. 10), te weten kwam dat de Iraanse autoriteiten u zochten

(CGVS (...)B p. 5). Hierop besloten u en uw partner een verzoek om internationale bescherming in te

dienen (CGVS (...)B p. 5). Jullie wachtten echter nog tot maart 2019 met het indienen van een verzoek

om internationale bescherming (registratie verzoek om internationale bescherming, DVZ). Dat jullie dit

bewust deden omdat jullie het advies kregen jullie visum eerst te laten vervallen (CGVS (...)B p. 5) kan de

laattijdigheid van uw verzoek niet vergoelijken. Uit uw paspoort blijkt immers dat jullie visum reeds op 31

januari 2019 vervallen was. Jullie visum kan dan ook bezwaarlijk een rol gespeeld hebben in uw beslissing

om vijf maanden te wachten met het kenbaar maken van uw beschermingsnood. Jullie houding staat dan

ook haaks op de houding die van een verzoeker om internationale bescherming verwacht mag worden.

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/zij naar zijn/haar eigen smaak of planning voor zich uit kan schuiven. Dat u

zich naar eigen zeggen liet adviseren door uw schoonbroer ((...)B p. 10), kan uw gedrag niet verschonen.

Er mag immers van u en uw echtgenoot, beiden hooggeschoolde jonge mensen, verwacht worden dat

jullie je deugdelijk zouden informeren en gelet op het door u verklaarde gevaar voor uw leven, de nodige

stappen zo snel mogelijk zouden zetten. Gelet op wat voorafgaat moet er besloten worden dat uw 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. 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.
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Vervolgens moet er op gewezen worden dat uw verklaringen niet afdoende zijn om een oprechte bekering

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

uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat de

persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker moet

gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de

geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de

evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de

bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en

maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Uw verklaringen over uw bekering zijn echter

ontoereikend.

Zo dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over het verloop van uw ontluikende interesse in het

christendom weinig overtuigend is. U geeft aan dat u nooit echt geloofde in de islam (CGVS (...)B p. 13).

Bovendien zag u veel paradoxen en onrechtvaardigheden (CGVS (...)B p. 13). U stelt in dit kader zich

vragen te stellen aangaande de mindere waarde die vrouwen toegeschreven krijgen in vergelijking met

mannen (CGVS (...)B p. 13). Ook begrijpt u niet waarom vrouwen gediscrimineerd worden in de religie en

waarom er zoveel gerouwd moet worden (CGVS (...)B p. 13). Ook ziet u het nut van de vastenperiode in

de islam niet. U wil liever armen helpen dan honger te lijden, zo stelt u ((...)B p. 13). Voorgaande is echter

weinig ernstig. Er kan niet aangenomen worden dat u, iemand die als moslim opgroeide, leefde onder de

moslims en wiens echtgenoot moslim was, de islam enkel met rouw en genderongelijkheid associeert.

Temeer omdat er bij gendergelijkheid in het christendom ook enkele ernstige vraagtekens gezet kunnen

worden. Geconfronteerd met enkele markante uitspraken van de apostel ‘Paulus’, stelt u echter dat deze

uitspraken niet doelen op de minderwaardigheid van de vrouw (CGVS (...)B p. 14). U gaat verder met te

stellen dat een vrouw de man moet volgen en naar hem moet luisteren (CGVS (...)B p. 14). Naar een man

luisteren, zo stelt u, is niet gelijk aan minderwaardigheid (CGVS (...)B p. 14). U bent van mening dat een

vrouw een man moet gehoorzamen om in harmonie naar buiten te kunnen komen (CGVS (...)B p. 14).

Voor iemand die gendergelijkheid naar eigen zeggen hoog in het vaandel draagt en mede om die reden

haar oude religie verlaten heeft, mogen voorgaande uitspraken frappant genoemd worden. Er kan dan

ook niet ingezien worden hoe uw visie op gendergelijkheid u zou beïnvloed hebben om uw oude religie te

verlaten en u er een afkeer van zou geven. Ook uw stelling dat u het nut van de vastenperiode niet ziet

(CGVS (...)B p. 13), mag merkwaardig genoemd worden. De Ramadan is naast een maand van bezinning

immers een maand waarin er extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid,

liefdadigheid en samenhorigheid. Daarnaast leert het een gelovige baas te zijn over zijn/haar begeerten

en lusten. Dat u dit slechts afdoet als iets om de armen te begrijpen is merkwaardig (CGVS (...)B p. 13).

Er kan immers verwacht worden dat indien dit een element vormt dat u van uw oude religie heeft

weggeduwd, u dit niet zonder meer zou wegzetten. Temeer daar er ook in het christendom een veertig

dagen periode van vasten wordt voorgeschreven met als doel uw verlangens aan de kant te zetten en

zich volledig te richten tot God. Er kan dan ook niet begrepen worden dat de islamitische vastenperiode

een dusdanige rol gespeeld zou hebben in uw vermeende afkeer van de religie. In het licht van wat

voorafgaat kan u dan ook bezwaarlijk overtuigen van een oprechte geloofsafval en daaropvolgende

bekering.

U gevraagd naar uw beweegredenen om christen te worden, verwijst u naar hoe M.(...) u vertelde over

het leven van Jezus en zijn mirakels (CGVS (...)B p. 13). Daarnaast verwijst u naar een mirakel in esfand

1396 (februari – maart 2018) waarbij uw moeder genas, hetgeen u toeschrijft aan Jezus (CGVS (...)B p.

13). Vervolgens gaf u op 25 esfand 1396 (16 maart 2018) uw hart aan Jezus door te zeggen dat u in hem

geloofde (CGVS (...)B p. 13). Er kan echter niet ingezien worden dat deze eenmalige gebeurtenis u

dusdanig bewogen zou hebben om u te bekeren tot het christendom door aan Jezus te zeggen dat u in

hem geloofde (CGVS (...)B p. 13). Aan een vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het

christendom gaat een periode van reflectie en introspectie vooraf. Dat u vrijwel in een vingerknip zou

kunnen beslissen om een andere religie aan te hangen, is dan ook weinig ernstig. Niet in het minst daar

u op dat moment vrijwel niets over die religie wist. U verklaart immers zelf dat u pas geruime tijd nadien

op 30 farvardin 1397 (19 april 2019) voor het eerst naar de huiskerk ging (CGVS (...)b p. 12). Bijgevolg

kan er aan de door u verklaarde beweegredenen om christen te worden, geen geloof gehecht worden.

Waar u er niet in geslaagd bent een geloofwaardig verloop van uw ontluikende interesse in het

christendom aan te tonen, kunnen uw verklaringen aangaande uw christelijk geloofsbelevenis in Iran

evenmin overtuigen. U verklaart in deze dat u M.(...) vergezelde bij een kerkdienst in de Abrahamkerk in

Teheran, een katholieke kerk, om de verjaardag van Jezus te vieren (CGVS (...)B p. 3, 11, 13). U vond

het zodanig leuk en mooi dat het naar meer smaakte (CGVS (...)B p. 11). De lokale pastoor liet dit uit
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veiligheidsoverwegingen echter niet toe, waardoor u in een huiskerk terechtkwam vanaf 30 Farvardin

1397 (19 april 2018). Naast dat er niet begrepen kan worden dat u reeds enkele maanden nadat u in

contact kwam met het christendom en na slechts twee gesprekken met M.(...) het kerstfeest zou gaan

vieren in een katholieke kerk, kan er nog minder begrepen worden dat u dit louter uit nieuwsgierigheid

zou doen in de wetenschap dat het verboden is (CGVS (...)B). Nog minder kan er begrepen worden dat

M.(...) dit risico zou nemen voor haar kerkgemeenschap. Dat zij een Armeense is en u het gevraagd had

(CGVS (...)B p. 11) is weinig ernstig. Bovendien kan er van haar verwacht worden dat zij een Armeense

kerk zou frequenteren, hetgeen de Abrahamkerk niet is. Indien het hier werkelijk om een christelijke viering

van Armeniërs zou gegaan zijn mag er overigens enige terughoudendheid van haar verwacht worden

daar Armeniërs in Iran zich doorgaans opstellen als een gesloten gemeenschap omdat hun privileges in

Iran steunen op het gegeven dat zij hun religie binnen hun gemeenschap houden. Wat er ook van zij, mag

het verbazen dat deze ene ervaring u zodanig bewogen zou hebben dat u zich zou willen aansluiten bij

een huiskerk. Voor iemand die verklaart altijd bang geweest te zijn en nooit rust te hebben gehad (CGVS

(...)B p.12), mag voorgaande verbazen daar er niet ingezien kan worden hoe u met uw aanwezigheid op

een voor u verboden bijeenkomst die grote gevolgen kan hebben, rust zou kunnen vinden.

Ook uw onvoorzichtigheid valt op. Zo blijkt dat u van zodra u te weten kwam dat M.(...) een christen was,

dit nieuws onmiddellijk deelde met uw collega A.(...) (CGVS (...)B p. 11). Daarbij bleek u ook niet op te

letten waar u zich juist bevond, daar uw collega A.(...) u zelf moest aanmanen er ergens anders over te

spreken (CGVS (...)B p. 11). Voorgaande valt niet te begrijpen. Er kan immers verwacht worden dat u

uiterst voorzichtig met de informatie van M.(...) zou omspringen. Tevens kan er verwacht worden dat u

zulke zaken niet meteen zou gaan delen, laat staan in een kliniek die uitgebaat wordt door de Sepah

(CGVS (...)B p. 4,8). U stelt immers zelf dat het Iraanse regime overal spionnen heeft die activiteiten van

anderen in het oog te houden (CGVS (...)B p. 16). Zulks gedrag valt dan ook niet in overeenstemming te

brengen met de discrete houding van illegale bekeerlingen.

Ook met betrekking tot de verklaringen van uw huiskerk, moet er op gewezen worden dat uw bewering

dat u telkens op dezelfde locatie en hetzelfde tijdsstip een viering ging bijwonen (CGVS (...)B p. 12, 13),

haaks staat op wat er in de context van illegale kerkbijeenkomsten verwacht kan worden. De Iraanse

huiskerken werken in het geheim en lopen, zoals u zelf ook stelt, voortdurend het risico op bespieding

door de autoriteiten. In dit licht kan er dan ook niet aangenomen worden dat u om de twee weken

donderdagnamiddag verzamelde in een lokaaltje aan het einde van een parking tegenover een restaurant

(CGVS (...)B p. 12, 13, 15). Zulke wederkerende bewegingen op dat soort openbare plaatsen vallen op

en mogen ten minste roekeloos genoemd worden binnen de Iraanse context waarin, zoals u zelf stelt,

spionnen op de loer liggen. Bijgevolg dient het door u omschreven gedrag als ongeloofwaardig

bestempeld te worden daar het haaks staat op datgene dat er van een persoon die bekeerde in Iran

verwacht mag worden.

Vervolgens moet erop gewezen worden dat uw verklaringen aangaande M.(...) evenmin kunnen

overtuigen. Zo kan er niet begrepen worden dat zij u gezien voorgaande gevoeligheden binnen de Iraanse

samenleving uit het niets haar religie zou toevertrouwen aan iemand die werkt voor een kliniek van de

Iraanse Revolutionaire Garde en u ook nog eens op weg zou helpen (CGVS (...)B p. 11, 12). Zulke acties

kunnen immers verstrekkende gevolgen hebben voor haar. Ook van u zou enige terughoudendheid

verwacht kunnen worden jegens haar persoon, daar u haar blijkbaar amper kende. Dat dit kennelijk niet

gebeurde, en u maar weinig blijkt te weten over M.(...) (CGVS (...)B p. 12), doet eens te meer afbreuk aan

het geloof in uw bekering.

Waar u over een gedegen kennis van het christendom beschikt, kan hier niet uit blijken dat u dit vanuit

een oprechte overtuiging van het christendom heeft vergaard. Zulke zaken kunnen immers vlot via studie

worden verkregen. Uit uw verklaringen mag echter blijken dat u tot heden de Bijbel nog steeds niet volledig

gelezen heeft (CGVS (...)B p. 13), wat mag verbazen voor iemand die al in 2018 bekeerde. U verklaart

initieel het Nieuwe Testament bijna volledig gelezen te hebben maar moet later toegeven dat u slechts de

vier evangeliën en de openbaringen heeft gelezen (CGVS (...)B p. 13). Voorgaande mag verbazen daar

u wel al drie jaar overtuigd zou zijn van de religie. Indien u daadwerkelijk een devoot christen zou zijn,

mag er echter verwacht worden dat u na drie jaar toch minstens één volledige lezing van het heilige boek

van uw religie achter de rug zou hebben. Dat u dit niet gedaan heeft, doet eens te meer afbreuk aan het

geloof dat er in uw hoofde sprake is van een oprechte bekering. In dit kader mag het ook opgemerkt

worden dat u ondanks uw aanwezigheid in Europa, pas op 27 januari 2019 in het bezit van een Perzische

Bijbel was nadat de pastoor van uw kerk enkele exemplaren aankocht (CGVS (...)B p. 9). Voorgaande

zegt veel over uw toewijding binnen uw nieuwe religie. Van een nieuwbakken christen, die in alle vrijheid

haar religie kan beleven, zou men kunnen verwachten dat men staat te popelen om de hand te leggen op
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het heilige boek. Dat u het voorheen via uw computer las (CGVS (...)B p. 9), doet aan voorgaande geen

afbreuk. De Bijbel vormt immers de primaire bron van uw religie. Van een devoot christen mag verwacht

hebben dat hij/zij er dan ook eentje in zijn/haar bezit heeft.

In het licht van voorgaande mag het dan ook verbazen dat u zonder een volledige lezing van de Bijbel, op

3 maart 2019 gedoopt werd (CGVS (...)B p. 9), twee dagen voor jullie zich aanmeldde bij de Belgische

asieldiensten. 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. Een lezing van de Bijbel

mag dan ook als een minimum gezien worden. Temeer daar u zelf stelt slechts een beetje kennis gehad

te hebben op dat moment (CGVS (...)B p. 10). Voorgaande geeft dan ook geen enkele blijk van een

weloverwogen keuze voor het christendom en heeft alle blijk van een opportunisme. Niet in het minst daar

u en uw echtgenoot pas een jaar na dit doopsel besloten om zichzelf te verdiepen in het heilige boek door

middel van Bijbelstudie (CGVS (...)B p. 9; CGVS (...) p. 6). Van een oprechte bekeerling kunnen zulke

zaken echter verwacht worden vóór het ontvangen van het sacrament dat het doopsel is. Dat u niet

meteen aan een cursus kon beginnen voorafgaand uw doopsel (CGVS (...) p. 6) doet geen afbreuk aan

voorgaande vaststellingen. Er mag immers verwacht worden dat u zich deugdelijk informeert over een

religie alvorens zich erin te laten opnemen. Overigens kan er verwacht worden dat u zich hier zo snel

mogelijk op zou willen toeleggen wanneer u zich in een land bevindt waar u in alle vrijheid een religie kan

beleven. U blijkt zich echter pas op 30 december 2018, drie maanden na uw aankomst in België, tot een

kerk gericht te hebben (CGVS (...)B p. 9), hetgeen eens te meer in schril contrast staat met wat er van

een oprechte bekeerde verwacht mag worden. Dat u al bij aankomst aan uw zus had gevraagd een kerk

te zoeken, en zij zei dat de voertaal in de kerken Nederlands of Frans was (CGVS (...) p. 6) is niet ernstig.

Niet in het minst daar er zowel in Brussel als in Antwerpen Farsi sprekende kerkgemeenschappen zijn en

deze vlot te vinden zijn bij een korte zoekopdracht op het internet. Daarnaast toont u met uw IELTS scores

aan de Engelse taal goed te beheersen, hetgeen uw mogelijkheden om kerkvieringen bij te wonen in een

internationale stad als Brussel of Antwerpen, danig uitbreidt. Er zou dan ook enig demarche van u

verwacht kunnen worden wanneer u in België aankomt en uw geloof zou willen beleven. Uw nalatige

houding doet dan ook onverminderd afbreuk aan het geloof dat u vanuit een diepgaande overtuiging

bekeerd zou zijn en zet ernstige vraagtekens bij de ware toedracht van uw religieuze activiteiten in België.

Eenzelfde conclusie is van toepassing op de vermeende bekering van uw echtgenoot. Hij verklaart op 27

januari 2019 bekeerd te zijn tot het christendom (CGVS (...) p. 8) nadat hij u op 30 december 2018

vergezelde bij uw eerste kerkbezoek in België (CGVS (...) p. 5). In Iran heeft hij nooit christelijke activiteiten

gehad (CGVS (...) p. 8). Hij ging met u mee omdat hij niet wilde dat u alleen van Brussel naar Antwerpen

ging (CGVS (...) p. 5). Zelf had u ook graag dat hij meeging (CGVS (...) p. 5). Het warme ontvangst zette

hem aan tot het lezen van de bijbel (CGVS (...) p. 8). Tijdens deze lezing kon hij enkel vaststellen dat de

weg van Jezus bezaaid is met liefde (CGVS (...) p. 8). Toen er voor u op 27 januari 2019 een

verlossingsgebed werd gedaan, regelde u eenzelfde gebed voor uw echtgenoot en moedigde hem aan

om zijn hart aan Jezus te geven (CGVS (...) p. 8). Hij zag dat u zich beter voelde en ging er dus op in

(CGVS (...) p. 7). Hierop geloofde hij prompt met hart en ziel in Jezus (CGVS (...) p. 7, 8). Hij liet zich

tevens door middel van het doopsel opnemen binnen de christelijke kerk omdat hij van zijn zonden af

wilde geraken (CGVS (...) p. 5). Het mag u niet verbazen dat het geheel van voorgaande niet ernstig

genomen kan worden en wederom wijst op opportunisme met het oog op jullie verzoek om internationale

bescherming. Zoals reeds eerder gesteld, is een vrijwillige en overtuigde bekering van de Islam naar het

Christendom een zeer ingrijpende en fundamentele gebeurtenis waarbij er verwacht kan worden dat aan

de bekering een ruime mate aan reflectie en studie vooraf gaat. Dat uw echtgenoot op 28 dagen tijd besluit

te bekeren en twee maanden na zijn eerste bezoek aan jullie kerk, besluit gedoopt te worden, valt niet

ernstig te nemen. Voorgaande wijst niet op een waarachtige bekering maar wel op een doop die door

achterliggende bedoelingen tot stand kwam. Voorgaande wordt versterkt door het gebrek aan toewijding

in zijn verklaringen. Zo blijkt dat hij tot op vandaag, meer dan twee jaar nadat hij besluit met hart en ziel

in Jezus te geloven, nog steeds niet de volledige bijbel gelezen heeft (CGVS (...) p. 8). Voorgaande kan

evenwel verklaren waarom hij van mening is dat er geen geweld te bespeuren is in de bijbel (CGVS (...)

p. 9) maar getuigt niet van enige deugdelijk engagement binnen zijn nieuwe religie. Naast zijn beperkte

lezing, blijkt hij de gebruiken in het christendom evenmin goed onder de knie te hebben. Zo blijkt hij wel

eens gehoord te hebben van de vastenperiode, maar blijkt hij niet te weten hoelang deze duurt en wat het

idee erachter is (CGVS (...) p. 10). Van iemand die met hart en ziel in Jezus gelooft, mag voorgaande

kennis toch wel verwacht worden. Het geheel van voorgaande vaststellingen aangaande de vermeende

bekering van uw echtgenoot, noopt er dan ook toe te besluiten dat er geen enkel geloof kan gehecht

worden aan zijn bewering dat hij het christendom zou aanhangen en hiertoe in België vanuit een oprechte

overtuiging activiteiten heeft gehad.
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Het geheel van bovenstaande vaststellingen doet besluiten dat er aan de voorgehouden oprechte

bekering tot het christendom van u en uw echtgenoot geen geloof kan worden gehecht. Daar er aan jullie

bewering dat jullie daadwerkelijk het christelijk geloof aanhangen geen geloof kan worden gehecht, kan

er ook niet aanvaard 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. Evenmin kan er gelooft worden

dat u of uw echtgenoot op basis van jullie geloofskeuze vervolging dienen te vrezen bij een terugkeer naar

Iran. Jullie 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.

Waar jullie niet kunnen overtuigen bekeerd te zijn vanuit een diepgaande en oprechte overtuiging van het

christendom, kunnen jullie activiteiten op sociale media in dit kader evenmin overtuigen van een oprechte

bekering, noch van een risico dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw activiteiten.

U verklaart in dit kader een instagramprofiel te gebruiken om de ‘blijde boodschap’ te verkondigen (CGVS

(...)B p. 3). Uit het betreffende profiel blijkt dat u pas op 10 januari 2021 van start ging met dit openbaar

profiel, hetgeen opmerkelijk mag wezen en wederom in de richting van opportunisme wijst. Hoe dan ook

moet er op gewezen worden dat dit profiel op geen enkele manier aan uw persoon kan gelinkt kan worden

daar het een pseudoniem gebruikt en uw identiteit of persoon nergens wordt weggeven. Uit voorgaande

kan dan ook niet opgemaakt worden dat de Iraanse autoriteiten u zouden verdenken van bekeerd te zijn

of het verspreiden van een christelijke boodschap.

Wat betreft uw openbaar Telegramkanaal moet er worden opgemerkt dat uw openbaar account een groot

aantal views noteerde in de zomer van 2021. U legt hiertoe ook screenshots met statistieken neer. Echter

moet erop gewezen worden dat dit aantal slechts een fractie vormt van de views die de meest populaire

kanalen in Iran laten optekenen, zoals blijkt uit de bijgevoegde informatie. Daarnaast moet erop gewezen

worden dat er 45 miljoen Telegram gebruikers actief zijn in Iran waardoor er niet aangenomen kan worden

dat u op de radar van de Iraanse autoriteiten zou verschijnen. Niet in het minst daar het persoonlijk account

waarnaar verwezen wordt op het openbaar kanaal, niet openbaar toegankelijk is en dit account op geen

enkele manier aan uw persoon kan gelinkt worden. Zo kan er geen foto van u gelinkt worden aan het

account en kan er op uw naam na, die zoals een kort zoektocht op Facebook uitwijst niet uniek is in Iran,

geen enkele link met uw persoon gelegd worden. Overigens moet erop gewezen worden dat het aantal

vermeldingen van uw openbaar kanaal heel beperkt is hetgeen erop wijst dat het kanaal amper opgepikt

werd, zeker in verhouding met het aantal views. Ten overvloede moet erop gewezen worden dat het soort

data dat u neerlegt vlot te manipuleren is door de aanmaak van meerdere IP adressen of het gebruik van

bots die tegen betaling automatisch views kunnen genereren en een vertekend beeld geven van de

realiteit. Uit het geheel van voorgaande kan dan ook geenszins blijken dat uw kanaal de proporties

aanneemt van dat van een influencer, noch kan hieruit blijken dat omwille van uw heel algemene posts

op het kanaal, u op de radar van de Iraanse autoriteiten zou staan, zij u zouden linken aan dit kanaal of

zij u zouden zien als een bekeerde. Niet in het minst daar uit een korte analyse van uw Telegramkanaal

mag blijken dat zowel het aantal views als het aantal volgers op uw kanaal, spectaculair is afgenomen en

zich op heden beperkt tot slechts 296 volgers. Dat deze afname is ingezet na uw persoonlijk onderhoud

op het CGVS, mag tenslotte opmerkelijk wezen. Voorgaande wijst dan ook in de richting van opportunisme

met het oog op het verkrijgen van een vluchtelingenstatus in België.

Ook wat jullie persoonlijke accounts op Facebook en Instagram betreft kan er opgemaakt worden dat de

Iraanse autoriteiten jullie zouden verdenken van een oprechte bekering. Uit uw algemene christelijke posts

kan geenszins een oprechte geloofsovertuiging worden vastgesteld. Ook hier moet er opgemerkt worden

dat jullie profielen niet de proporties van dat van een influencer aanneemt. Voorgaande blijkt ook uit het

zeer beperkt aantal likes dat u verzamelde op uw posts. Deze posts vormen voor het merendeel overigens

copy-post berichten die u via andere gebruikers of websites deelt. Nergens uit uw account kan blijken dat

u in persoonlijke titel actief oppositie zou voeren tegen het Iraanse regime, mensen tegen hen zou

opzetten of tot doel hebben mensen in Iran te bereiken.

Gezien het opportunistisch karakter van jullie geloofsactiviteiten, mag er redelijkerwijze van jullie verwacht

worden dat jullie jullie sociale media accounts verwijderen 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
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ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico

om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.

Jullie aanwezigheid op een betoging aan de Antwerpse ‘Onze Lieve Vrouw Kathedraal’ van 3 januari 2021

(CGVS (...)B p. 16; CGVS (...) p. 5) kan voorgaande appreciatie niet ombuigen. U stelt dat deze

protestactie voor bekeerlingen werd uitgezonden door Radio Farda en Voice of America, waardoor het

Iraanse Regime op de hoogte zou zijn van jullie activiteiten (CGVS (...)B p. 16). Echter dient erop gewezen

te worden dat jullie aanwezigheid op dergelijke protestactie zich beperkt tot één manifestatie. Bovendien

blijkt dat jullie aldaar deel uitmaakten van een grote geheel van manifestanten en komen jullie door het

toedoen van een mondmasker, niet herkenbaar in beeld. Louter uit jullie deelname aan deze protestactie

kan niet opgemaakt worden dat de Iraanse autoriteiten van uw aanwezigheid op de hoogte zouden zijn,

laat staan dat u omwille van een verondersteld ernstig christelijk engagement geviseerd zou worden door

de Iraanse autoriteiten bij een eventuele terugkeer. U toont het tegendeel overigens ook niet aan. U

beperkt zich tot een veronderstelling die u op geen enkele wijze met objectieve bewijzen staaft. Immers

mag het verbazen dat indien de Iraanse autoriteiten daadwerkelijk het huis van uw ouders in het oog

zouden houden (CGVS (...)B p. 7, 8) u welbewust nog meer problemen zou veroorzaken voor uw familie

in het land. Er mag dan ook besloten worden dat jullie aanwezigheid op dit christelijk protest louter

gemotiveerd was vanuit het oogpunt om jullie verzoek om internationale bescherming kracht bij te zetten.

Ook de aanwezigheid van uw echtgenoot op een manifestatie op het Brusselse Schumanplein van 24 juli

2021 (CGVS (...) p. 5, 7, 8), dient binnen voorgaand kader gezien te worden. Naast hogergenoemde

vaststelling dat de Iraanse autoriteiten slechts aandacht besteden aan personen die al een verhoogd

risicoprofiel hadden, hetgeen hij niet heeft, moet er nog op gewezen worden dat het niet aannemelijk is

dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht 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.

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

bekering tot het christendom geen geloof kan worden gehecht. Uw deelname aan het christelijke leven in

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

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

de vluchtelingenstatus te kunnen verwerven niet weerleggen.

Bijgevolg heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst als

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

aangenomen worden dat u als bekeerling gezien zal worden door uw omgeving of de Iraanse overheid

louter omwille van uw deelname aan kerkvieringen en Bijbelstudie.

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

beweerde problemen in Iran en uw bekering. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij terugkeer

naar Iran in uw hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan,

noch dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

U heeft bovenstaande appreciatie niet kunnen ombuigen met de door u neergelegde documenten.

Het paspoort van uw man, uw paspoort, jullie identiteitskaarten, jullie shenasnameh en jullie huwelijksakte

vormen een bewijs van nationaliteit, identiteit en jullie burgerlijke stand, hetgeen niet ter discussie staat.

Jullie doopattest, de brief van jullie voorganger alsook de foto’s en de filmpjes van jullie doopsel en de

foto’s van jullie kerkactiviteiten en activiteiten in het kader van uw kerk in België staven jullie deelname

aan bepaalde aspecten van het christelijk leven in België maar kunnen geen afbreuk doen aan de

vaststelling dat de toenadering die u in België tot het christendom zoekt opportunistisch van aard is.

Uw diploma en uw werkdocumenten uit Iran tonen aan dat u een hoogopgeleide vrouw bent die haar

plaats op de arbeidsmarkt in Iran had veroverd maar tonen uw vermeende problemen op geen enkele

manier aan.

Uw IELTS scores tonen aan dat u de Engelse taal goed machtig bent.
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Jullie reisdocumenten, de hotelrekeningen, de brochure van de universiteit van Siena en jullie documenten

inzake de studies die jullie aldaar wilde aanvatten hebben louter betrekking op jullie studieplannen in Italië.

Zij hebben geen betrekking op de door u verklaarde problemen in Iran.

Het verzekeringskaartje dat u neerlegt toont aan dat u een verzekering afsloot in Iran maar heeft evenmin

betrekking op de door u verklaarde problemen in Iran.

De brief van uw werk in België toont louter uw tewerkstelling in België aan. De foto’s, video’s en de

screenshot die jullie neerleggen bevestigen jullie aanwezigheid op een manifestatie in Antwerpen en in

Brussel. Jullie deelname werd reeds bovenaan besproken. De stukken die u in dat kader neerlegt, kunnen

deze appreciatie niet wijzigen. U toont immers niet aan dat u louter omwille van uw aanwezigheid

geviseerd zou worden door de Iraanse autoriteiten bij een eventuele terugkeer. De screenshots van een

Telegramkanaal geven een account en enkele statistieken weer. Uw activiteiten op sociale media werden

reeds bovenaan besproken. Zij kunnen het besluit dat er in jullie hoofde geen sprake is van een oprechte

en diepgaande bekering, niet wijzigen. Evenmin kan hieruit opgemaakt worden dat u omwille van deze

activiteiten geviseerd zou worden door de Iraanse autoriteiten.

De foto waarop u samen met twee andere dames te zien bent in een kerk, toont aan dat u zich

gefotografeerd heeft in een kerk. Er kan hieruit echter niet opgemaakt worden waar deze foto genomen

werd, wanneer en binnen welke context. Bijgevolg kan dit stuk uw verklaringen geen kracht bijzetten.

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.”

1.3.2. De bestreden beslissing ten aanzien van M. B. (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Iraanse staatsburger te zijn, geboren op (…) 1988 te Teheran in Iran. U behaalde een

diploma in boekhouding. Na uw studies opende u samen met een studiegenoot een eigen kantoor waarin

u als boekhouder werkte. Op 19 september 2016 huwde u met Z.(…) Z.(…) (o.v. (…)). Jullie hebben geen

kinderen.

Uw vrouw leerde op haar werk in de zomer van 1396 (gregoriaanse kalender: juli/augustus 2017–2018)

een patiënt, M.(...), kennen aan wie zij moest vertellen dat ze kanker had op haar tandvlees. Ze ging

eerder ontspannen om met dit slecht nieuws, hetgeen de aandacht van uw vrouw trok. Ze vertelde haar

dat alles mogelijk was met het geloof in de levende god. Via de gegevens in haar dossier, nam uw vrouw

contact op met haar. Tijdens een gesprek, een maand na de eerste ontmoeting, vertelde ze dat ze in

Jezus geloofde. UW vrouw vertelde haar collega A.(...) erover en nodigde haar uit bij uw volgend gesprek

met M.(...). Tijdens dit gesprek vroeg uw echtgenote om mee te mogen gaan naar de kerk, hetgeen zij

leuk en mooi vond. Bij de verjaardag van Jezus ging ze dan ook voor het eerst naar de kerk. Ze vroeg

hierop om nog te mogen gaan maar M.(...) verwees haar naar een huiskerk omdat haar kerk teveel gevaar

zou vormen. Zo ging zij vanaf 30 Farvardin 1397 (19 april 2018) een achttal keren naar de huiskerk.

Uw schoonmoeder werd in Esfand 1396 (februari-maart 2018) opgenomen met een soort Reuma dat het

immuunsysteem aantast. De dokters hadden niet veel hoop. Uw vrouw richtte zich hierop tot Jezus. Na

een tijdje genas uw schoonmoeder wonderwel. Hierop besloot uw echtgenote vanaf 25 Esfand 1396 (16

maart 2019) als christen door het leven te gaan.

Begin 1396 (maart-april 2017) besloten u en uw echtgenote te gaan studeren in Italië. U bracht de nodige

papieren op orde zodoende jullie op 10 shahrivar 1397 (1 september 2018) richting Italië konden

vertrekken. Aangekomen bleek dat uw vrouw nog een bijkomende proef diende af te leggen voorafgaand

haar inschrijving. Ze deed dit maar de resultaten vielen tegen. Hierdoor kon zij niet studeren en vielen

jullie plannen in het water. Uw schoonzus, die in België verblijft, nodigde jullie uit om haar te komen

bezoeken vooraleer jullie terug zouden keren naar Iran. Drie tot vier dagen na uw aankomst, op 24 of 25

september 2018, probeerde uw vrouw tevergeefs A.(...) te bereiken. Twee dagen later nam ze ook niet

op. De volgende dag belde uw vrouw met haar moeder. Ze vertelde haar dat A.(...) gearresteerd werd.

Uw echtgenote zat in zak en as. Twee dagen later kwam ze van uw schoonmoeder te weten dat de Iraanse
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autoriteiten bij uw schoonouders binnengevallen waren om uw echtgenote te zoeken. De Iraans

autoriteiten vertelde uw schoonmoeder dat uw vrouw met een andere religie bezig was. Hierop kreeg uw

echtgenote van uw schoonzus het advies om niet terug te keren en in België Asiel aan te vragen. Er werd

haar evenwel aangeraden om te wachten tot jullie visum vervallen was. Op 12 maart 2019 diende zij

samen met u een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische diensten.

Via een vriend van jullie kwamen u en uw echtgenote op 30 december 2018 in een Protestantse kerk in

Antwerpen terecht. U wilde niet dat uw vrouw alleen ging en dus vergezelde u haar. U raakte zelf ook

overtuigd van het christendom, en besloot zich op 27 januari 2019 te bekeren. Op 3 maart 2019 liet u zich

samen met uw echtgenote dopen.

Op 3 januari 2021 nam u en uw vrouw deel aan een protestactie in solidariteit met bekeerlingen Iran. Dit

vormde een nieuwsitem bij Radio Farde en Voice of America. Zelf nam u ook nog deel aan een betoging

aan het Brusselse Schuman Plein in het kader van de waterprotesten in Iran.

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

documenten neer: het paspoort van uw vrouw, jullie doopattest, foto’s van jullie doopsel, uw paspoort, de

identiteitskaart van uw vrouw, uw identiteitskaart, de shenasnameh van uw vrouw, uw shenasnameh, jullie

huwelijksakte, documenten in het kader van de studies van uw vrouw aan de universiteit Siena,

documenten in het kader van uw studies aan de universiteit van Siena, documenten in het kader van jullie

reis naar Italië, een document ter staving van jullie kerkgang, een brief van het werk van uw vrouw in

België, rekeningen van een hotel in Siena, een kaart met betrekking tot een Iraanse levensverzekering,

documenten in verband met het werk van uw vrouw in Iran, 18 foto’s van uw activiteiten in het kader van

jullie kerk te België, een brochure van de universiteit van Siena, het diploma van uw vrouw, de IELTS

resultaten van uw vrouw en een USB met volgende inhoud: 10 foto’s van jullie deelname aan een

manifestatie in Antwerpen, 4 filmpjes van jullie aanwezigheid op een manifestatie in Antwerpen, 1

screenshot van een tweet over een manifestatie in Antwerpen, 1 PDF inzake jullie kerkgang, 30 foto’s van

jullie tijdens verschillende kerkactiviteiten, 23 foto’s van jullie doopsel, 3 filmpjes in verband met jullie

doopsel, 1 foto van uw vrouw samen met twee andere dames in een kerk, 4 foto’s van een activiteit in het

kader van de wateroverlast in Wallonië, 5 screenshots van een Telegramkanaal, 2 filmpjes van een protest

aan het Schuman Plein te Brussel en een foto van u bij een protest aan het Schuman Plein te Brussel.

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 omwille van de bekering van uw

vrouw een verzoek om internationale bescherming ingediend te hebben. (notities persoonlijk onderhoud

CGVS (...), 11/08/2021, p. 7). U voegt hier nog aan toe zelf bekeerd te zijn en deelgenomen te hebben

aan betogingen (CGVS (...) p. 7). Hierdoor vreest u gearresteerd en gemarteld te worden door de Iraanse

autoriteiten en stelt u mogelijk geëxecuteerd te worden (CGVS (...) p. 7).

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

echtgenote werd genomen. Haar beslissing luidt als volgt.

“(…)”

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een eerste middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van artikel 1, A 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: Vluchtelingenverdrag), van artikel 48/3 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, “minstens van de

mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering” juncto het zorgvuldigheidsbeginsel en 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 de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM)

juncto artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet.

In een tweede middel voeren verzoekende partijen de schending aan van de materiële motiveringsplicht,

“minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering” juncto van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

In wat zich aandient als een derde middel beroepen verzoekende partijen zich voorts nog op de schending

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

Verzoekende partijen betwisten de motieven van de bestreden beslissingen en besluiten dat hun

vluchtrelaas wel degelijk geloofwaardig is.

Verzoekende partijen vragen in hoofdorde om hen als vluchteling te erkennen, minstens hen de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissingen

terug te sturen naar het CGVS voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoekende partijen voegen bij hun verzoekschrift nog volgende stavingstukken: drie foto’s/screenshots

van verzoeksters sociale media-accounts (stukken 2-4) en brieven met getuigenissen van vrienden (stuk

5).

Ter terechtzitting leggen verzoekende partijen overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 10) met volgende

nieuwe elementen neer:

- foto’s van een manifestatie in Brussel waaraan verzoekers deelnemen;

- een internetartikel “Iran: Two Men Arrested at Teheran Airport, Charged with Changing their Religion

to Christianity” van 9 maart 2014 en

- een video-opname van de manifestatie in Brussel.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht

beschikt. 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 (wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de

Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de

kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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 en artikel 13, lid
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1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling 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, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 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, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoekers afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle relevante

informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land

van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoekers. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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.”

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissingen

2.3.3.1. In de bestreden beslissingen worden verzoekende partijen de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd om volgende redenen:

(i) het laattijdig karakter van hun verzoeken om internationale bescherming ondermijnt reeds de nood aan

internationale bescherming in hoofde van verzoekende partijen;

(ii) verzoekende partijen hebben niet kunnen overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn

bekeerd tot het christendom, de verklaringen over hun bekering zijn ontoereikend:

(1) verzoeksters verklaringen over het verloop van haar ontluikende interesse in het christendom zijn

weinig overtuigend, nu de door haar naar voor geschoven genderongelijkheid en vastenperiode die haar

zouden hebben doen afwenden van de Islam, niet kunnen overtuigen gelet op het feit dat er ook in het

christendom een vastenperiode wordt voorgeschreven en er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij

gendergelijkheid in het christendom, alsook hoe dan ook moet worden vastgesteld dat verzoeksters

verklaringen over het feit dat een vrouw een man moet gehoorzamen frappant zijn voor iemand die

gendergelijkheid zo hoog in het vaandel zou dragen;
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(2) er kan niet worden ingezien dat verzoekster op basis van een eenmalige gebeurtenis dusdanig

bewogen zou zijn om zich te bekeren tot het christendom door aan Jezus te zeggen dat zij in hem

geloofde; dat verzoekster in een vingerknip zou kunnen beslissen om een andere religie aan te hangen

is dan ook weinig ernstig. Te meer daar verzoekster op dat moment vrijwel niets over die religie wist;

(3) verzoeksters verklaringen aangaande haar christelijke geloofsbelevenis in Iran kunnen evenmin

overtuigen en haar onvoorzichtigheid in dit verband vallen eveneens op en ondermijnen de

geloofwaardigheid ervan; verzoeksters verklaringen aangaande M., de persoon via wie zijn in contact zou

zijn gekomen met het christendom, overtuigen evenmin;

(4) waar verzoekster over een gedegen kennis van het christendom beschikt, kan hieruit niet blijken dat

zij dit vanuit een oprechte overtuiging van het christendom heeft vergaard. In dit verband dient er

bovendien op gewezen dat zij tot op heden de Bijbel nog steeds niet volledig heeft uitgelezen en pas

maanden na haar aankomst in Europa een Bijbel in haar bezit kreeg terwijl van een nieuwbakken christen,

die in alle vrijheid haar religie kan beleven, zou kunnen worden verwacht dat deze staat te popelen om de

hand te leggen op het heilig boek;

(5) het mag verbazen dat verzoekende partijen, zonder een volledig lezing van de Bijbel, op 3 maart 2019

werden gedoopt – twee dagen voor hun aanmelding bij de Belgische asieldiensten en dit doopsel geen

blijkt geeft van een weloverwogen keuze voor het christendom doch wel alle blijk van een opportunisme.

Niet in het minst omdat verzoekende partijen pas een jaar na dit doopsel besloten zich te verdiepen in het

heilig boek door middel van Bijbelstudie en zij geen geloofwaardige argumenten aanbrengen voor hun

nalatige houding,

(6) de bekering van verzoeker, 28 dagen nadat hij voor het eerst met verzoekster meeging naar christelijke

activiteiten in België omdat hij niet wilde dat verzoekster alleen ging, wijst wederom op opportunisme,

hetgeen wordt bevestigd door een gebrek aan toewijding in zijn verklaringen;

(iii) daar er geen geloof kan worden gehecht aan hun bewering dat verzoekende partijen daadwerkelijk

het christelijke geloof aanhangen, kan er ook niet aanvaard worden dat zij omwille van een bekering

gezocht zouden zijn geweest in Iran of in dit kader problemen met de Iraanse autoriteiten zouden

ondervonden hebben. Evenmin kan er geloofd worden dat verzoekende partijen omwille van hun

geloofskeuze vervolging dienen te vrezen bij een terugkeer naar Iran. Hun beperkte deelname aan het

christelijke leven in België en hun opgedane kennis van het christendom kunnen de conclusie dat hun

beleving van hun nieuwe geloofsovertuiging in België een louter opportunistisch karakter heeft niet

weerleggen;

(iv) de activiteiten van verzoekende partijen op sociale media in het kader van hun voorgehouden bekering

kunnen evenmin getuigen van een oprechte bekering, noch van een risico dat de Iraanse autoriteiten op

de hoogte zouden zijn van hun activiteiten nu:

(1) uit het instagramprofiel van verzoekster blijkt opnieuw opportunisme en hoe dan ook kan het profiel op

geen enkele manier aan haar persoon worden gelinkt daar het een pseudoniem gebruikt en haar identiteit

of persoon nergens worden weergegeven,

(2) wat betreft verzoeksters openbaar Telegramkanaal moet worden opgemerkt dat op basis hiervan niet

kan worden aangenomen dat zij op de radar van de Iraanse autoriteiten zou verschijnen niet in het minst

daar het persoonlijk account waarnaar wordt verwezen niet openbaar toegankelijk is en dit account op

geen enkele manier aan haar persoon kan worden gelinkt; het aantal vermeldingen op het openbaar

kanaal heel beperkt is hetgeen erop wijst dat het kanaal amper opgepikt werd en het soort data dat

verzoekster voorlegt hoe dan ook eenvoudig te manipuleren is; bovendien moet worden opgemerkt dat

het aantal volgers op verzoeksters kanaal spectaculair is afgenomen na haar persoonlijk onderhoud op

het CGVS,

(3) ook wat hun persoonlijke accounts op Facebook en Instagram betreft kan niet worden opgemaakt dat

de Iraanse autoriteiten hen zouden verdenken van een oprechte bekering,

(4) gezien het opportunistische karakter van hun geloofsactiviteiten, redelijkerwijze mag worden verwacht

dat verzoekende partijen hun sociale media accounts verwijderen bij een terugkeer naar Iran.

Volledigheidshalve erop kan worden gewezen dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse

autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming en

evenmin aandacht hebben voor wat deze op het internet hebben gezegd of gedaan, met uitzondering van

personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – hetgeen verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt;

(v) de aanwezigheid van verzoekende partijen op een betoging aan de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouw

Kathedraal op 3 januari 2021 – en dus een aanwezigheid op één manifestatie – volstaat niet om uit op te

maken dat de Iraanse autoriteiten van hun aanwezigheid op de hoogte zouden zijn, laat staan dat

verzoekende partijen omwille van hun verondersteld christelijk engagement geviseerd zouden worden

door de autoriteiten bij terugkeer naar hun land van herkomst. Te meer daar verzoekende partijen niet

herkenbaar in beeld komen en hun beweringen in dit verband op geen enkele wijze objectief staven. In

dit verband dient nog te worden opgemerkt dat, indien de Iraanse autoriteiten daadwerkelijk het huis van
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verzoeksters ouders in het oog zouden houden, het opmerkelijk is dat verzoekster welbewust nog meer

problemen zou veroorzaken voor haar familie in het land;

(vi) ook de aanwezigheid van verzoeker op een manifestatie op het Brusselse Schumanplein op 24 juni

2021 dient beschouwd te worden als louter gemotiveerd vanuit het oogpunt om zijn verzoek om

internationale bescherming kracht bij te zetten. Naast de vaststelling dat de Iraanse autoriteiten slechts

aandacht besteden aan personen met een verhoogd risicoprofiel – hetgeen hij niet heeft – moet erop

worden gewezen dat het niet aannemelijk is dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht 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 m.i.v. de nationale

overheden;

(vii) de documenten die verzoekende partijen voorleggen in de loop van de administratieve procedure zijn

niet van die aard dat ze de appreciatie van hun verzoeken om internationale bescherming in positieve zin

kunnen ombuigen.

Al deze motieven worden omstandig toegelicht in de bestreden beslissingen.

2.3.3.2. Uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissingen blijkt aldus dat, in tegenstelling tot wat

verzoekende partijen beweren, zij wel degelijk in de mogelijkheid zijn om de materiële motivering te

toetsen. Dit blijkt overigens eveneens uit het feit dat verzoekende partijen kritiek uiten op de verschillende

weigeringsmotieven en daarbij een poging ondernemen om deze te ontkrachten.

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

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen worden. De middelen

zullen dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

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

2.3.4.1. Bij terugkeer naar Iran vrezen verzoekende partijen voor hun leven omwille van hun bekering tot

het christendom en verzoekers deelname aan een betoging in Brussel tegen het Iraanse regime.

2.3.4.2. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad, in navolging van de commissaris-

generaal, dat verzoekende partijen geen geloofwaardige elementen aanbrengen waaruit kan blijken dat

zij hun land van herkomst zijn ontvlucht of dat zij er niet zouden kunnen terugkeren omwille van een

gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Uit wat volgt blijkt immers dat er aan de

beweerde bekering van verzoekende partijen en interesse voor het christendom geen geloof kan worden

gehecht, zodat evenmin geloof kan worden gehecht aan hun beweerde problemen ten gevolge van hun

bekering in Iran.

2.3.4.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in hun verzoekschrift geen concrete poging

ondernemen om de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissingen,

die draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt

besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door hen uiteengezette vluchtrelaas, te verklaren of te

weerleggen. Het komt aan verzoekende partijen toe om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel om onderstaande redenen

geheel in gebreke blijven.

2.3.4.4. Vooreerst wijst de commissaris-generaal terecht op de laattijdige verzoeken om internationale

bescherming van verzoekende partijen. De houding van verzoekende partijen getuigt immers allerminst

van een gegronde vrees voor vervolging zoals omschreven in het Vluchtelingenverdrag of van een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. De

Raad benadrukt in dit verband dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van

herkomst en die de bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept,

redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan daadwerkelijke bescherming,

bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland, quod non in

casu. Zo blijkt uit verzoeksters verklaringen immers dat zij reeds in september 2018 op het Europese

grondgebied aankwam (administratief dossier, ‘verklaring DVZ'; vraag 26 en notities van het persoonlijk

onderhoud CGVS verzoekster (hierna: CGVS V), p. 5-6). Hoewel verzoekster verklaart en ook

documenteert dat zij toen naar Italië reisde om studies aan te vatten, blijkt dat zij tijdens een bezoek aan

haar zus in België eind september 2018 te weten kwam dat de Iraanse autoriteiten haar zochten

(administratief dossier, CGVS V, p. 5-6 en 10). Desalniettemin wachtten verzoekende partijen tot maart

2019 met het indienen van een verzoek om internationale bescherming. De argumentatie in het
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verzoekschrift dat verzoekende partijen vreesden te worden uitgewezen naar Italië en van daaruit naar

Iran en ze in shock waren van wat er met A. gebeurde, is vooreerst niet in overeenstemming met hun

verklaringen zoals zij deze hebben afgelegd tijdens hun persoonlijke onderhouden op het CGVS en betreft

dus een post-factumverklaring. Hoe dan ook kan dit gegeven, alsook het feit dat hun familieleden geen

advocaten zijn, allerminst als afdoende verschoning worden aanvaard en niet vergoelijken waarom zij al

die tijd hebben nagelaten om minstens een poging te ondernemen om zich te verzekeren van een

blijvende bescherming tegen de voorgehouden vrees die hen noopte hun land van herkomst te verlaten,

dan wel die hen verhindert ernaar terug te keren. Het laattijdig karakter van hun verzoeken om

internationale bescherming, vormt aldus wel degelijk een contra-indicatie van de door verzoekende

partijen voorgehouden nood aan internationale bescherming en ondermijnt reeds de geloofwaardigheid

van de door hen geschetste vrees voor vervolging.

2.3.4.5. Wat betreft de door verzoekende partijen voorgehouden bekering, wijst de Raad vooreerst erop

dat het Hof van Justitie heeft gesteld 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, 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.

De verklaringen van een verzoeker over deze drie elementen moeten worden gezien in hun onderlinge

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

verzoeker. Het enkele feit dat een verzoeker interesse heeft in een andere religie is echter niet voldoende

om een nood aan internationale bescherming aan te tonen. De verzoeker moet aannemelijk maken dat

hij door zijn interesse ook een andere godsdienst heeft, dit is een bepaalde geloofsovertuiging. Het is dus

aan de verzoeker om aannemelijk maken dat hij door de christelijke godsdienst is overtuigd en dat dit

nieuwe geloof een essentieel onderdeel is geworden van zijn identiteit.

Er kan worden aangenomen, in tegenstelling tot wat verzoekende partijen in het verzoekschrift lijken te

betogen en waartoe zij verwijzen naar een internetsite, dat aan een bekering tot een andere

geloofsovertuiging steeds een welbewuste en weloverwogen keuze ten grondslag moet liggen. Dit geldt

te meer wanneer de betrokken vreemdeling afkomstig is uit een land waar 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 kan hebben. Het is aan

een verzoeker om inzichtelijk te maken waarom hij tot die bekering is gekomen en hoe hij de bekering

heeft ervaren. Het uitgangspunt in deze is niet dat er in alle gevallen van bekering een interne worsteling

moet hebben plaatsgevonden voor verzoeker een nieuwe godsdienst heeft geaccepteerd. Er mag echter

wel verwacht worden dat er bij de verzoeker, in de voormelde omstandigheden, sprake is van een

(denk)proces waarbij hij heeft nagedacht over zijn beslissing tot bekering en de eventuele consequenties

ervan, zodat hij helder 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, hoe de eerste kennismaking is verlopen, hoe de verzoeker zich in de nieuwe geloofsovertuiging

heeft verdiept, waarom de nieuwe religie hem persoonlijk heeft geraakt en wat het hem heeft gebracht,

wat het betekent om een ander geloof te hebben dan hetgeen de maatschappij (en de wet)

verwacht/verlangt en op welke wijze hij daaraan invulling wil en kan geven.

2.3.4.6. Uit de bestreden beslissingen blijkt evenwel dat verzoekende partijen niet kunnen overtuigen

omwille van een diepere overtuiging te zijn bekeerd tot het christendom. De commissaris-generaal



RvV X - Pagina 16

considereert te dezen met betrekking tot het verloop van verzoeksters ontluikende interesse in het

christendom en haar beweegredenen voor haar bekering op goede gronden als volgt:

“Zo dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over het verloop van uw ontluikende interesse in het

christendom weinig overtuigend is. U geeft aan dat u nooit echt geloofde in de islam (CGVS (...)B p. 13).

Bovendien zag u veel paradoxen en onrechtvaardigheden (CGVS (...)B p. 13). U stelt in dit kader zich

vragen te stellen aangaande de mindere waarde die vrouwen toegeschreven krijgen in vergelijking met

mannen (CGVS (...)B p. 13). Ook begrijpt u niet waarom vrouwen gediscrimineerd worden in de religie en

waarom er zoveel gerouwd moet worden (CGVS (...)B p. 13). Ook ziet u het nut van de vastenperiode in

de islam niet. U wil liever armen helpen dan honger te lijden, zo stelt u ((...)B p. 13). Voorgaande is echter

weinig ernstig. Er kan niet aangenomen worden dat u, iemand die als moslim opgroeide, leefde onder de

moslims en wiens echtgenoot moslim was, de islam enkel met rouw en genderongelijkheid associeert.

Temeer omdat er bij gendergelijkheid in het christendom ook enkele ernstige vraagtekens gezet kunnen

worden. Geconfronteerd met enkele markante uitspraken van de apostel ‘Paulus’, stelt u echter dat deze

uitspraken niet doelen op de minderwaardigheid van de vrouw (CGVS (...)B p. 14). U gaat verder met te

stellen dat een vrouw de man moet volgen en naar hem moet luisteren (CGVS (...)B p. 14). Naar een man

luisteren, zo stelt u, is niet gelijk aan minderwaardigheid (CGVS (...)B p. 14). U bent van mening dat een

vrouw een man moet gehoorzamen om in harmonie naar buiten te kunnen komen (CGVS (...)B p. 14).

Voor iemand die gendergelijkheid naar eigen zeggen hoog in het vaandel draagt en mede om die reden

haar oude religie verlaten heeft, mogen voorgaande uitspraken frappant genoemd worden. Er kan dan

ook niet ingezien worden hoe uw visie op gendergelijkheid u zou beïnvloed hebben om uw oude religie te

verlaten en u er een afkeer van zou geven. Ook uw stelling dat u het nut van de vastenperiode niet ziet

(CGVS (...)B p. 13), mag merkwaardig genoemd worden. De Ramadan is naast een maand van bezinning

immers een maand waarin er extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid,

liefdadigheid en samenhorigheid. Daarnaast leert het een gelovige baas te zijn over zijn/haar begeerten

en lusten. Dat u dit slechts afdoet als iets om de armen te begrijpen is merkwaardig (CGVS (...)B p. 13).

Er kan immers verwacht worden dat indien dit een element vormt dat u van uw oude religie heeft

weggeduwd, u dit niet zonder meer zou wegzetten. Temeer daar er ook in het christendom een veertig

dagen periode van vasten wordt voorgeschreven met als doel uw verlangens aan de kant te zetten en

zich volledig te richten tot God. Er kan dan ook niet begrepen worden dat de islamitische vastenperiode

een dusdanige rol gespeeld zou hebben in uw vermeende afkeer van de religie. In het licht van wat

voorafgaat kan u dan ook bezwaarlijk overtuigen van een oprechte geloofsafval en daaropvolgende

bekering.

U gevraagd naar uw beweegredenen om christen te worden, verwijst u naar hoe M.(...) u vertelde over

het leven van Jezus en zijn mirakels (CGVS (...)B p. 13). Daarnaast verwijst u naar een mirakel in esfand

1396 (februari – maart 2018) waarbij uw moeder genas, hetgeen u toeschrijft aan Jezus (CGVS (...)B p.

13). Vervolgens gaf u op 25 esfand 1396 (16 maart 2018) uw hart aan Jezus door te zeggen dat u in hem

geloofde (CGVS (...)B p. 13). Er kan echter niet ingezien worden dat deze eenmalige gebeurtenis u

dusdanig bewogen zou hebben om u te bekeren tot het christendom door aan Jezus te zeggen dat u in

hem geloofde (CGVS (...)B p. 13). Aan een vrijwillige en overtuigde bekering van de islam naar het

christendom gaat een periode van reflectie en introspectie vooraf. Dat u vrijwel in een vingerknip zou

kunnen beslissen om een andere religie aan te hangen, is dan ook weinig ernstig. Niet in het minst daar

u op dat moment vrijwel niets over die religie wist. U verklaart immers zelf dat u pas geruime tijd nadien

op 30 farvardin 1397 (19 april 2019) voor het eerst naar de huiskerk ging (CGVS (...)b p. 12). Bijgevolg

kan er aan de door u verklaarde beweegredenen om christen te worden, geen geloof gehecht worden.”

Inzake verzoekers bekering, die pas in België plaatsvond, overweegt de Commissaris-generaal het

volgende: “Eenzelfde conclusie is van toepassing op de vermeende bekering van uw echtgenoot. Hij

verklaart op 27 januari 2019 bekeerd te zijn tot het christendom (CGVS (...) p. 8) nadat hij u op 30

december 2018 vergezelde bij uw eerste kerkbezoek in België (CGVS (...) p. 5). In Iran heeft hij nooit

christelijke activiteiten gehad (CGVS (...) p. 8). Hij ging met u mee omdat hij niet wilde dat u alleen van

Brussel naar Antwerpen ging (CGVS (...) p. 5). Zelf had u ook graag dat hij meeging (CGVS (...) p. 5). Het

warme ontvangst zette hem aan tot het lezen van de bijbel (CGVS (...) p. 8). Tijdens deze lezing kon hij

enkel vaststellen dat de weg van Jezus bezaaid is met liefde (CGVS (...) p. 8). Toen er voor u op 27 januari

2019 een verlossingsgebed werd gedaan, regelde u eenzelfde gebed voor uw echtgenoot en moedigde

hem aan om zijn hart aan Jezus te geven (CGVS (...) p. 8). Hij zag dat u zich beter voelde en ging er dus

op in (CGVS (...) p. 7). Hierop geloofde hij prompt met hart en ziel in Jezus (CGVS (...) p. 7, 8). Hij liet

zich tevens door middel van het doopsel opnemen binnen de christelijke kerk omdat hij van zijn zonden

af wilde geraken (CGVS (...) p. 5). Het mag u niet verbazen dat het geheel van voorgaande niet ernstig

genomen kan worden en wederom wijst op opportunisme met het oog op jullie verzoek om internationale

bescherming. Zoals reeds eerder gesteld, is een vrijwillige en overtuigde bekering van de Islam naar het

Christendom een zeer ingrijpende en fundamentele gebeurtenis waarbij er verwacht kan worden dat aan
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de bekering een ruime mate aan reflectie en studie vooraf gaat. Dat uw echtgenoot op 28 dagen tijd besluit

te bekeren en twee maanden na zijn eerste bezoek aan jullie kerk, besluit gedoopt te worden, valt niet

ernstig te nemen. Voorgaande wijst niet op een waarachtige bekering maar wel op een doop die door

achterliggende bedoelingen tot stand kwam.”

Door in het verzoekschrift te hekelen dat de commissaris-generaal een westerse denkwijze hanteert die

in de meeste gevallen het tegenovergestelde is van de Iraanse denkwijze en zij menen dat uit het

internetartikel van www.herschepping.nl blijkt dat de commissaris-generaal inderdaad een foutieve

beoordeling heeft gemaakt van hun bekering en te beargumenteren dat de commissaris-generaal geen

rekening heeft gehouden met hun verklaringen over hun interesse, beperken verzoekende partijen zich in

wezen tot het louter bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal,

het minimaliseren van de in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen en het volharden in eerder

afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, hetgeen bezwaarlijk een dienstig verweer kan

worden geacht en waarmee zij niet vermogen afbreuk te doen aan voorgaande motivering van de

bestreden beslissingen. Verzoekende partijen gaan daarbij bovendien volledig voorbij aan voorgaande

vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissingen waaruit blijkt dat wel degelijk terdege

rekening werd gehouden met hun verklaringen in verband met hun beweerde interesse in het christendom.

Verzoekende partijen vervolgen voorts in het verzoekschrift dat hetgeen Paulus honderden jaren geleden

in een verhaal heeft gesteld, vandaag niet wordt toegepast door de christenen in de wereld. Er dient te

worden opgemerkt dat zij hiermee geen enkel valabel argument aanbrengen om de vaststelling dat

verzoekster – die zich onder meer omwille van de genderongelijkheid in de islam zou hebben afgewend

van het geloof – niettemin verklaart dat zij van mening is dat een vrouw een man moet gehoorzamen om

in harmonie naar buiten te kunnen komen (administratief dossier, CGVS V, p. 14), hetgeen moeilijk te

verzoenen is met het feit dat zij gendergelijkheid hoog in het vaandel zou dragen. Verzoekende partijen

slagen er dan ook niet in om aan te tonen hoe verzoeksters visie op gendergelijkheid haar zou hebben

beïnvloed om de islam te verlaten en er zelfs een afkeer van te hebben gekregen.

2.3.4.7. Verder wordt in de bestreden beslissingen nog terecht overwogen dat verzoeksters verklaringen

aangaande haar christelijke geloofsbeleving in Iran evenmin overtuigen. Dit besluit steunt inzonderheid

op de vaststellingen en overwegingen dat (1) het niet geloofwaardig is dat verzoekster, nadat zij in contact

kwam met het christendom, na slechts twee gesprekken met M. het kerstfeest zou gaan vieren in een

katholieke kerk, (2) het niet aannemelijk is dat verzoekster dit louter uit nieuwsgierigheid zou doen in de

wetenschap dat het verboden is, (3) het nog minder kan worden begrepen dat M. dit risico zou nemen

voor haar kerkgemeenschap en het feit dat zij een Armeense is, hieraan geen afbreuk doet, integendeel,

(4) het mag verbazen dat verzoekster op basis van deze ene ervaring zodanig bewogen zou zijn geweest

dat zij zich zou hebben willen aansluiten bij een huiskerk, (5) verzoeksters onvoorzichtigheid, waarbij zij

onmiddellijk aan haar collega A. vertelde over het feit dat M. een christen was en daarbij niet leek op te

letten waar zij zich juist bevond, verder haar voorgehouden vrees ondermijnt, (6) verzoeksters bewering

dat zij telkens op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip een viering ging bijwonen in haar huiskerk haaks

staat op wat er in de context van illegale kerkbijeenkomsten kan worden verwacht en (7) verzoeksters

verklaringen aangaande M., waarbij zij uit het niets haar relatie zou toevertrouwen aan iemand die werkt

voor een kliniek van de Iraanse Revolutionaire Garde en verzoekster ook nog eens op weg zou helpen,

niet begrepen kan worden gezien de gevoeligheden binnen de Iraanse samenleving.

Verzoekende partijen voeren in dit verband in het verzoekschrift aan dat verzoekster A. goed kende

doordat zij al jaren samenwerkten als collega’s en wist dat A. geen banden had met de overheid, alsook

benadrukken zij dat deze gesprekken plaatsvonden in een café en niet in de kliniek wat juist minder

verdacht is. De Raad kan na lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud slechts vaststellen dat

verzoekende partijen zich te deze opnieuw bedienen van loutere post-factumverklaringen die niet de

minste steun vinden in verzoeksters verklaringen zoals zij deze in de loop van de administratieve

procedure heeft afgelegd (administratief dossier, CGVS V, p. 11) en die aldus duidelijk na reflectie tot

stand zijn gekomen om hun verklaringen alsnog geloofwaardig te laten schijnen en het minimaliseren van

de in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen, doch waarmee zij niet vermogen afbreuk te doen

aan de pertinente overwegingen van de bestreden beslissingen in dit verband.

Waar verzoekende partijen in het verzoekschrift voorts beargumenteren dat zij geen examens hebben

afgelegd tot het priesterschap om op alle vragen van de commissaris-generaal een overtuigend antwoord

te geven, zij meer dan voldoende kennis hebben over het christendom voor personen die recent bekeerd

zijn en zij door de covid-19 uitbraak zes maanden niet naar de bijbelklas mochten gaan, dient opgemerkt

dat het loutere feit dat verzoekende partijen een zekere kennis tentoonspreiden van het christendom op

zich geen afbreuk doet aan de pertinente vaststellingen in de bestreden beslissingen betreffende datgene
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waaruit het opportunistische karakter van hun bekering blijkt. Te meer daar deze aangehaalde elementen

ook door zelfstudie of door overdracht door derden gekend kunnen zijn. Bovendien wordt de kennis van

verzoekende partijen in de bestreden beslissingen nog genuanceerd als volgt: “Uit uw verklaringen mag

echter blijken dat u tot heden de Bijbel nog steeds niet volledig gelezen heeft (CGVS (...)B p. 13), wat

mag verbazen voor iemand die al in 2018 bekeerde. U verklaart initieel het Nieuwe Testament bijna

volledig gelezen te hebben maar moet later toegeven dat u slechts de vier evangeliën en de openbaringen

heeft gelezen (CGVS (...)B p. 13). Voorgaande mag verbazen daar u wel al drie jaar overtuigd zou zijn

van de religie. Indien u daadwerkelijk een devoot christen zou zijn, mag er echter verwacht worden dat u

na drie jaar toch minstens één volledige lezing van het heilige boek van uw religie achter de rug zou

hebben. Dat u dit niet gedaan heeft, doet eens te meer afbreuk aan het geloof dat er in uw hoofde sprake

is van een oprechte bekering. In dit kader mag het ook opgemerkt worden dat u ondanks uw aanwezigheid

in Europa, pas op 27 januari 2019 in het bezit van een Perzische Bijbel was nadat de pastoor van uw kerk

enkele exemplaren aankocht (CGVS (...)B p. 9). Voorgaande zegt veel over uw toewijding binnen uw

nieuwe religie. Van een nieuwbakken christen, die in alle vrijheid haar religie kan beleven, zou men

kunnen verwachten dat men staat te popelen om de hand te leggen op het heilige boek. Dat u het

voorheen via uw computer las (CGVS (...)B p. 9), doet aan voorgaande geen afbreuk. De Bijbel vormt

immers de primaire bron van uw religie. Van een devoot christen mag verwacht hebben dat hij/zij er dan

ook eentje in zijn/haar bezit heeft.

In het licht van voorgaande mag het dan ook verbazen dat u zonder een volledige lezing van de Bijbel, op

3 maart 2019 gedoopt werd (CGVS (...)B p. 9), twee dagen voor jullie zich aanmeldde bij de Belgische

asieldiensten. 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. Een lezing van de Bijbel

mag dan ook als een minimum gezien worden. Temeer daar u zelf stelt slechts een beetje kennis gehad

te hebben op dat moment (CGVS (...)B p. 10). Voorgaande geeft dan ook geen enkele blijk van een

weloverwogen keuze voor het christendom en heeft alle blijk van een opportunisme. Niet in het minst daar

u en uw echtgenoot pas een jaar na dit doopsel besloten om zichzelf te verdiepen in het heilige boek door

middel van Bijbelstudie (CGVS (...)B p. 9; CGVS (...) p. 6). Van een oprechte bekeerling kunnen zulke

zaken echter verwacht worden vóór het ontvangen van het sacrament dat het doopsel is. Dat u niet

meteen aan een cursus kon beginnen voorafgaand uw doopsel (CGVS (...) p. 6) doet geen afbreuk aan

voorgaande vaststellingen. Er mag immers verwacht worden dat u zich deugdelijk informeert over een

religie alvorens zich erin te laten opnemen. Overigens kan er verwacht worden dat u zich hier zo snel

mogelijk op zou willen toeleggen wanneer u zich in een land bevindt waar u in alle vrijheid een religie kan

beleven. U blijkt zich echter pas op 30 december 2018, drie maanden na uw aankomst in België, tot een

kerk gericht te hebben (CGVS (...)B p. 9), hetgeen eens te meer in schril contrast staat met wat er van

een oprechte bekeerde verwacht mag worden. Dat u al bij aankomst aan uw zus had gevraagd een kerk

te zoeken, en zij zei dat de voertaal in de kerken Nederlands of Frans was (CGVS (...) p. 6) is niet ernstig.

Niet in het minst daar er zowel in Brussel als in Antwerpen Farsi sprekende kerkgemeenschappen zijn en

deze vlot te vinden zijn bij een korte zoekopdracht op het internet. Daarnaast toont u met uw IELTS scores

aan de Engelse taal goed te beheersen, hetgeen uw mogelijkheden om kerkvieringen bij te wonen in een

internationale stad als Brussel of Antwerpen, danig uitbreidt. Er zou dan ook enig demarche van u

verwacht kunnen worden wanneer u in België aankomt en uw geloof zou willen beleven. Uw nalatige

houding doet dan ook onverminderd afbreuk aan het geloof dat u vanuit een diepgaande overtuiging

bekeerd zou zijn en zet ernstige vraagtekens bij de ware toedracht van uw religieuze activiteiten in België.

Eenzelfde conclusie is van toepassing op de vermeende bekering van uw echtgenoot. Hij verklaart op 27

januari 2019 bekeerd te zijn tot het christendom (CGVS (...) p. 8) nadat hij u op 30 december 2018

vergezelde bij uw eerste kerkbezoek in België (CGVS (...) p. 5). In Iran heeft hij nooit christelijke activiteiten

gehad (CGVS (...) p. 8). Hij ging met u mee omdat hij niet wilde dat u alleen van Brussel naar Antwerpen

ging (CGVS (...) p. 5). Zelf had u ook graag dat hij meeging (CGVS (...) p. 5). Het warme ontvangst zette

hem aan tot het lezen van de bijbel (CGVS (...) p. 8). Tijdens deze lezing kon hij enkel vaststellen dat de

weg van Jezus bezaaid is met liefde (CGVS (...) p. 8). Toen er voor u op 27 januari 2019 een

verlossingsgebed werd gedaan, regelde u eenzelfde gebed voor uw echtgenoot en moedigde hem aan

om zijn hart aan Jezus te geven (CGVS (...) p. 8). Hij zag dat u zich beter voelde en ging er dus op in

(CGVS (...) p. 7). Hierop geloofde hij prompt met hart en ziel in Jezus (CGVS (...) p. 7, 8). Hij liet zich

tevens door middel van het doopsel opnemen binnen de christelijke kerk omdat hij van zijn zonden af

wilde geraken (CGVS (...) p. 5). Het mag u niet verbazen dat het geheel van voorgaande niet ernstig

genomen kan worden en wederom wijst op opportunisme met het oog op jullie verzoek om internationale

bescherming. Zoals reeds eerder gesteld, is een vrijwillige en overtuigde bekering van de Islam naar het

Christendom een zeer ingrijpende en fundamentele gebeurtenis waarbij er verwacht kan worden dat aan

de bekering een ruime mate aan reflectie en studie vooraf gaat. Dat uw echtgenoot op 28 dagen tijd besluit

te bekeren en twee maanden na zijn eerste bezoek aan jullie kerk, besluit gedoopt te worden, valt niet
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ernstig te nemen. Voorgaande wijst niet op een waarachtige bekering maar wel op een doop die door

achterliggende bedoelingen tot stand kwam. Voorgaande wordt versterkt door het gebrek aan toewijding

in zijn verklaringen. Zo blijkt dat hij tot op vandaag, meer dan twee jaar nadat hij besluit met hart en ziel

in Jezus te geloven, nog steeds niet de volledige bijbel gelezen heeft (CGVS (...) p. 8). Voorgaande kan

evenwel verklaren waarom hij van mening is dat er geen geweld te bespeuren is in de bijbel (CGVS (...)

p. 9) maar getuigt niet van enige deugdelijk engagement binnen zijn nieuwe religie. Naast zijn beperkte

lezing, blijkt hij de gebruiken in het christendom evenmin goed onder de knie te hebben. Zo blijkt hij wel

eens gehoord te hebben van de vastenperiode, maar blijkt hij niet te weten hoelang deze duurt en wat het

idee erachter is (CGVS (...) p. 10). Van iemand die met hart en ziel in Jezus gelooft, mag voorgaande

kennis toch wel verwacht worden. Het geheel van voorgaande vaststellingen aangaande de vermeende

bekering van uw echtgenoot, noopt er dan ook toe te besluiten dat er geen enkel geloof kan gehecht

worden aan zijn bewering dat hij het christendom zou aanhangen en hiertoe in België vanuit een oprechte

overtuiging activiteiten heeft gehad.”

De argumentatie in het verzoekschrift dat elke bekering uniek is en verzoekers bekering 5 à 6 maanden

in beslag nam, is niet verzoenbaar met zijn verklaringen waaruit blijkt dat hij reeds na twee maanden

zichzelf zou hebben laten dopen (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud CGVS

verzoeker (hierna: CGVS M), p. 5, 8 en map ‘Documenten’) en waaruit bezwaarlijk een ruime mate aan

reflectie en studie lijkt vooraf te zijn gegaan. Alsook staat dit verweer op gespannen voet met hun

verklaringen in het verzoekschrift dat verzoeker zei dat “in 28 dagen deze verandering plaatsvond in 28

dagen”. Verzoekende partijen slagen er met het verweer in het verzoekschrift dan ook niet in om de

oprechtheid van hun bekering aan te tonen.

2.3.4.8. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van de geloofsactiviteiten van verzoekster en

beweerde problemen in Iran wordt de geloofwaardigheid van het oprecht religieus engagement in België

en op sociale media van verzoekende partijen ondermijnd. Gezien de christelijke activiteiten van

verzoekende partijen in België en op sociale media een voortzetting zijn van hun ongeloofwaardige

bekering moet er worden besloten dat verzoekende partijen omwille van opportunistische redenen en niet

vanuit een oprechte overtuiging in België actief zijn in een kerk en op sociale media. Het naar de kerk

gaan, deelnemen aan het parochiale leven en het posten van christelijke boodschappen op Facebook

tonen – in tegenstelling tot wat verzoekende partijen in het verzoekschrift lijken te betogen – op zich de

oprechtheid van de bekering niet aan. In verband met verzoeksters activiteiten op sociale media wordt in

de bestreden beslissingen voorts nog op goede gronden geargumenteerd:

“U verklaart in dit kader een instagramprofiel te gebruiken om de ‘blijde boodschap’ te verkondigen (CGVS

(...)B p. 3). Uit het betreffende profiel blijkt dat u pas op 10 januari 2021 van start ging met dit openbaar

profiel, hetgeen opmerkelijk mag wezen en wederom in de richting van opportunisme wijst. Hoe dan ook

moet er op gewezen worden dat dit profiel op geen enkele manier aan uw persoon kan gelinkt kan worden

daar het een pseudoniem gebruikt en uw identiteit of persoon nergens wordt weggeven. Uit voorgaande

kan dan ook niet opgemaakt worden dat de Iraanse autoriteiten u zouden verdenken van bekeerd te zijn

of het verspreiden van een christelijke boodschap.

Wat betreft uw openbaar Telegramkanaal moet er worden opgemerkt dat uw openbaar account een groot

aantal views noteerde in de zomer van 2021. U legt hiertoe ook screenshots met statistieken neer. Echter

moet erop gewezen worden dat dit aantal slechts een fractie vormt van de views die de meest populaire

kanalen in Iran laten optekenen, zoals blijkt uit de bijgevoegde informatie. Daarnaast moet erop gewezen

worden dat er 45 miljoen Telegram gebruikers actief zijn in Iran waardoor er niet aangenomen kan worden

dat u op de radar van de Iraanse autoriteiten zou verschijnen. Niet in het minst daar het persoonlijk account

waarnaar verwezen wordt op het openbaar kanaal, niet openbaar toegankelijk is en dit account op geen

enkele manier aan uw persoon kan gelinkt worden. Zo kan er geen foto van u gelinkt worden aan het

account en kan er op uw naam na, die zoals een kort zoektocht op Facebook uitwijst niet uniek is in Iran,

geen enkele link met uw persoon gelegd worden. Overigens moet erop gewezen worden dat het aantal

vermeldingen van uw openbaar kanaal heel beperkt is hetgeen erop wijst dat het kanaal amper opgepikt

werd, zeker in verhouding met het aantal views. Ten overvloede moet erop gewezen worden dat het soort

data dat u neerlegt vlot te manipuleren is door de aanmaak van meerdere IP adressen of het gebruik van

bots die tegen betaling automatisch views kunnen genereren en een vertekend beeld geven van de

realiteit. Uit het geheel van voorgaande kan dan ook geenszins blijken dat uw kanaal de proporties

aanneemt van dat van een influencer, noch kan hieruit blijken dat omwille van uw heel algemene posts

op het kanaal, u op de radar van de Iraanse autoriteiten zou staan, zij u zouden linken aan dit kanaal of

zij u zouden zien als een bekeerde. Niet in het minst daar uit een korte analyse van uw Telegramkanaal

mag blijken dat zowel het aantal views als het aantal volgers op uw kanaal, spectaculair is afgenomen en

zich op heden beperkt tot slechts 296 volgers. Dat deze afname is ingezet na uw persoonlijk onderhoud

op het CGVS, mag tenslotte opmerkelijk wezen. Voorgaande wijst dan ook in de richting van opportunisme

met het oog op het verkrijgen van een vluchtelingenstatus in België.
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Ook wat jullie persoonlijke accounts op Facebook en Instagram betreft kan er opgemaakt worden dat de

Iraanse autoriteiten jullie zouden verdenken van een oprechte bekering. Uit uw algemene christelijke posts

kan geenszins een oprechte geloofsovertuiging worden vastgesteld. Ook hier moet er opgemerkt worden

dat jullie profielen niet de proporties van dat van een influencer aanneemt. Voorgaande blijkt ook uit het

zeer beperkt aantal likes dat u verzamelde op uw posts. Deze posts vormen voor het merendeel overigens

copy-post berichten die u via andere gebruikers of websites deelt. Nergens uit uw account kan blijken dat

u in persoonlijke titel actief oppositie zou voeren tegen het Iraanse regime, mensen tegen hen zou

opzetten of tot doel hebben mensen in Iran te bereiken.

(…)”

Verzoekende partijen voegen bij het verzoekschrift nog screenshots toe van het Telegramkanaal op naam

van N. H. en wijzen erop dat hierin een link terug te vinden is waarbij kan worden opgemaakt dat

verzoekster beheerder is van het kanaal (verzoekschrift, stuk 2 en 3) en op basis waarvan men terecht

zou komen op het persoonlijk telegramkanaal van verzoekster met haar foto. Ook zou op verzoeksters

Facebookprofiel haar telegramkanaal terug te vinden zijn, alsook posts tot uitnodiging tot “dit geloof”

(verzoekschrift, stuk 4). Verzoekende partijen wijzen erop dat al deze posts openbaar zijn. Zij vervolgen

dat het Facebookprofiel van verzoeker heel veel likes en commentaren bevat, dat alle contacten, de

familienaam en foto’s die op dit profiel staan publiek zijn en hekelen dat de commissaris-generaal dit niet

heeft onderzocht. Verzoekende partijen gaan met dit betoog evenwel voorbij aan voormelde uitgebreide

motivering in de bestreden beslissingen waaruit blijkt dat hun activiteiten op sociale media geenszins een

oprechte geloofsovertuiging aantonen, hun profielen niet de proporties aannemen van dat van een

influencer en geenszins op basis van de openbare profielen kan worden afgeleid wie de beheerder is van

de accounts, alsook dat uit het account dat verzoekster in persoonlijke titel voert niet kan worden afgeleid

dat zij actief oppositie zou voeren tegen het Iraanse regime, mensen tegen hen zou opzetten of tot doel

hebben mensen in Iran te bereiken. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers persoonlijk

Facebookprofiel wel degelijk werd geconsulteerd (administratief dossier, map ‘Landeninformatie’, stuk 16)

en werd meegenomen bij de beoordeling van hun verzoeken om internationale bescherming.

Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie (administratief dossier, map ‘Landeninformatie’, COI Focus

“Iran. Behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten” van 30 maart 2020) dat de Iraanse

autoriteiten geen interesse hebben in het vervolgen van (al dan niet bekeerde) personen die vanuit Europa

terugkeren naar Iran. Zij schenken aan dergelijke personen en aan hetgeen zij hebben gezegd of gedaan

in het buitenland en op het internet over het algemeen weinig aandacht en personen die terugkeren naar

Iran, die aldaar geen christelijke activiteiten voeren, die geen risicoprofiel vertonen, die nog niet in de

negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten en die door deze autoriteiten niet als bedreiging

worden gezien ondervinden doorgaans geen problemen bij een terugkeer naar Iran. Het zijn vooral

personen die al een verhoogd risicoprofiel hebben, die reeds gekend staan en die al in de negatieve

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

te riskeren. Er dient in dit kader te worden vastgesteld dat verzoekende partijen, dit mede gelet op de

reeds hoger gedane vaststellingen, het bestaan van dergelijke risicofactoren in hun hoofde in het geheel

niet aantonen of aannemelijk maken.

2.3.4.9. Met betrekking tot hun aanwezigheid op een betoging aan de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouw

Kathedraal op 3 januari 2021 (administratief dossier, CGVS M, p. 5) – waarvan verzoekster verklaart dat

deze protestactie voor bekeerlingen werd uitgezonden door Radio Farda en Voice of America waardoor

het Iraanse regime op de hoogte zou zijn hun bekering (administratief dossier, CGVS V, p. 16) –,

verzoekers aanwezigheid op een manifestatie op het Brusselse Schumannplein van 24 juli 2021

(administratief dossier, CGVS M, p. 5, 7-8) en de aanwezigheid van verzoekende partijen op een

demonstratie aan het Centraal Station te Brussel (rechtsplegingsdossier, stuk 10, foto’s en video’s), dient

er vooreerst op gewezen dat bij verzoeken om internationale bescherming gegrond op activiteiten in het

gastland (réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een verzoeker om

internationale bescherming niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen

risico op zich geen bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met

een grotere dan normale strengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoeker moet

een uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met

betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on

refugee sur place claims, d) Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die

ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die vervolging

en het verband met de in het Vluchtelingenverdrag vermelde redenen van cruciaal belang. Er moet

rekening gehouden worden met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de overheden

van het land van herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen

leiden tot de toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door bovenvermelde overheden
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(UNHCR, “Note on refugié sur place claims”, februari 2004). Daartoe dient in de eerste plaats te worden

nagegaan of de overheden van het land van herkomst op de hoogte zijn van de aangehaalde activiteiten

(UNHCR, “Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié”, Genève,

1992, 96).

Het is echter niet aannemelijk dat verzoekende partijen in het geval van een terugkeer naar Iran

problemen zouden kennen omwille van hun beperkte betrokkenheid aan voormelde betogingen, noch dat

de Iraanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn. Zo dient er onder meer op gewezen dat

verzoekende partijen tijdens de betoging d.d. 3 januari 2021 deel uitmaakten van een groter geheel van

manifestanten en zij door het dragen van een mondmasker niet herkenbaar in beeld kwamen. Dat dit

kaderde binnen maatregelen in verband met covid-19, zoals verzoekende partijen in het verzoekschrift

opwerpen, doet geen enkele afbreuk aan het voorgaande. Door verder te volharden in de blote bewering

dat er personen aan het opnemen/filmen waren tijdens de manifestatie en vervolgens vertrokken, tonen

verzoekende partijen geenszins aan – in tegenstelling tot wat zij voorhouden in het verzoekschrift – dat

de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van hun deelname. De commissaris-generaal merkt in

dit verband bovendien nog pertinent op dat, zo het huis van verzoeksters ouders daadwerkelijk in het oog

zou worden gehouden (administratief dossier, CGVS V, p. 7-8) het niet aannemelijk is dat verzoekende

partijen door hun deelname aan betogingen in België welbewust nog meer problemen zouden

veroorzaken voor verzoeksters familie in Iran. Dit alles wijst erop dat de deelname van verzoekende

partijen aan een christelijk protest louter gemotiveerd was vanuit het oogpunt om hun verzoeken om

internationale bescherming kracht bij te zetten. Dezelfde vaststellingen dringen zich op voor verzoekers

aanwezigheid op de betoging d.d. 24 juli 2021 en hun aanwezigheid op een betoging aan het Brusselse

Centraal Station. Wat betreft de foto’s en video’s die verzoekende partijen voorleggen ter terechtzitting

om hun aanwezigheid bij deze laatste betoging aan het Brusselse Centraal Station te staven

(rechtsplegingsdossier, stuk 10), moet bovendien worden vastgesteld dat er geen enkele uitleg en duiding

wordt gegeven omtrent het protest en het tijdstip waarop dit plaatsvond.

In zoverre verzoekende partijen in het verzoekschrift nog opperen dat verzoekster op regelmatige wijze

bezig is met het verspreiden van de blijde boodschap, zelfs bij haar familieleden in Engeland en België

en zij verrast was door het feit dat haar zus in Engeland nu zelf naar de kerk gaat om te bidden en vragen

stelt over het christendom aan haar, komen zij opnieuw niet verder dan blote post-factumverklaring die zij

op geen enkele objectieve wijze staven en die niet de oprechtheid van hun bekering en engagement kan

aantonen, laat staan dat zij demonstreren dat de Iraanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn.

Rekening houdend met voormelde vaststelling dat de Iraanse autoriteiten slechts aandacht besteden aan

personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden, hetgeen verzoekende partijen niet aantonen, alsook

dat het niet aannemelijk is dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht 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, kan er

redelijkerwijze vanuit worden gegaan dat de Iraanse autoriteiten de handelingen van verzoekende partijen

niet op de voet gevolgd hebben en derhalve niet op de hoogte zijn van hun (beperkte) acties in en vanuit

België.

Derhalve dient te worden besloten dat er geen geloof kan worden gehecht aan de bewering dat

verzoekende partijen 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 op sociale media en zij maken hoe dan ook niet aannemelijk dat zij daardoor in

concreto in de negatieve aandacht van hun autoriteiten of omgeving zouden staan. Verder weerleggen

verzoekende partijen 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 de sociale media, redelijkerwijze mag worden verwacht dat, voorafgaand aan een

terugkeer, de betreffende berichten op deze sociale media worden verwijderd.

2.3.4.10. Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen bij een

terugkeer naar hun land van herkomst het christelijke geloof zullen aanhangen, dat zij zich aldaar als

christen zullen manifesteren en dat zij er als dusdanig zullen worden gepercipieerd door hun omgeving

en/of hun autoriteiten; laat staan dat aangenomen zou kunnen worden dat zij ingevolge hiervan zouden

riskeren te worden geviseerd of vervolgd.

2.3.4.11. Omtrent de verwijzing van verzoekende partijen in het verzoekschrift naar het “Algemeen

Ambtsbericht Iran” d.d. 24 december 2013 van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, naar
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het internetartikel van vluchtweb.be, naar het rapport “Iran COI Compilation” d.d. september 2013 van

ACCORD en in hun aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 10) naar een nieuwsbericht d.d. 9

maart 2014, wijst de Raad erop dat de loutere verwijzing naar de algemene toestand in Iran voor

bekeerlingen niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partijen in hun land van herkomst werkelijk

worden bedreigd en vervolgd of dat er wat hen betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op

ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partijen blijven hiertoe in

gebreke. Immers, uit het voorgaande blijkt dat zij hun bekering tot het christendom, hun beweerde

problemen omwille hiervan en hun beweerde (voortgezette) religieuze engagement na aankomst in

Europa niet aannemelijk maken en dat zij dan ook niet aannemelijk maken dat zij zich bij een terugkeer

naar Iran als christen zullen manifesteren of dat zij als dusdanig gezien zullen worden door hun omgeving

en/of de Iraanse autoriteiten.

2.3.4.12. In zoverre verzoekende partijen nog beargumenteren dat de bestreden beslissingen niet

individueel genomen zijn, maar een gevolg zijn van een beleidsverandering om “Alle Iraniërs af te wijzen”

en zij menen dat er geen rekening is gehouden met hun verklaringen, dient vooreerst te worden opgemerkt

dat zij zich beperken tot blote en ongefundeerde beweringen in dit verband. Bovendien dient te worden

benadrukt dat verzoekende partijen hoe dan ook geen concrete elementen aanbrengen waaruit blijkt dat

het CGVS bevooroordeeld zou zijn geweest of dat hun verzoeken om internationale bescherming niet

eerlijk zouden zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissingen kan evenmin

enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren

van het CGVS onpartijdig en hebben dezen geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve

beslissing ten aanzien van een verzoeker. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

2.3.4.13. Verzoekende partijen volharden voor het overige in hun vluchtrelaas, herhalen eerder afgelegde

en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, uiten blote beweringen, poneren een vrees voor vervolging

en spreken de gevolgtrekking door de commissaris-generaal tegen, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig

verweer kan worden geacht en waarmee zij er aldus niet in slagen de hoger aangehaalde motieven van

de bestreden beslissingen te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te

maken.

2.3.4.14. De documenten die door verzoekende partijen werden bijgebracht vermogen niet de

ongeloofwaardig geachte verklaringen omtrent de feiten die aan de grondslag liggen van hun verzoeken

om internationale bescherming te herstellen.

Dienaangaande considereert de commissaris-generaal vooreerst op goede gronden:

“Het paspoort van uw man, uw paspoort, jullie identiteitskaarten, jullie shenasnameh en jullie huwelijksakte

vormen een bewijs van nationaliteit, identiteit en jullie burgerlijke stand, hetgeen niet ter discussie staat.

Jullie doopattest, de brief van jullie voorganger alsook de foto’s en de filmpjes van jullie doopsel en de

foto’s van jullie kerkactiviteiten en activiteiten in het kader van uw kerk in België staven jullie deelname

aan bepaalde aspecten van het christelijk leven in België maar kunnen geen afbreuk doen aan de

vaststelling dat de toenadering die u in België tot het christendom zoekt opportunistisch van aard is.

Uw diploma en uw werkdocumenten uit Iran tonen aan dat u een hoogopgeleide vrouw bent die haar

plaats op de arbeidsmarkt in Iran had veroverd maar tonen uw vermeende problemen op geen enkele

manier aan.

Uw IELTS scores tonen aan dat u de Engelse taal goed machtig bent.

Jullie reisdocumenten, de hotelrekeningen, de brochure van de universiteit van Siena en jullie

documenten inzake de studies die jullie aldaar wilde aanvatten hebben louter betrekking op jullie

studieplannen in Italië. Zij hebben geen betrekking op de door u verklaarde problemen in Iran.

Het verzekeringskaartje dat u neerlegt toont aan dat u een verzekering afsloot in Iran maar heeft evenmin

betrekking op de door u verklaarde problemen in Iran.

De brief van uw werk in België toont louter uw tewerkstelling in België aan. De foto’s, video’s en de

screenshot die jullie neerleggen bevestigen jullie aanwezigheid op een manifestatie in Antwerpen en in

Brussel. Jullie deelname werd reeds bovenaan besproken. De stukken die u in dat kader neerlegt, kunnen

deze appreciatie niet wijzigen. U toont immers niet aan dat u louter omwille van uw aanwezigheid

geviseerd zou worden door de Iraanse autoriteiten bij een eventuele terugkeer. De screenshots van een

Telegramkanaal geven een account en enkele statistieken weer. Uw activiteiten op sociale media werden

reeds bovenaan besproken. Zij kunnen het besluit dat er in jullie hoofde geen sprake is van een oprechte

en diepgaande bekering, niet wijzigen. Evenmin kan hieruit opgemaakt worden dat u omwille van deze

activiteiten geviseerd zou worden door de Iraanse autoriteiten.
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De foto waarop u samen met twee andere dames te zien bent in een kerk, toont aan dat u zich

gefotografeerd heeft in een kerk. Er kan hieruit echter niet opgemaakt worden waar deze foto genomen

werd, wanneer en binnen welke context. Bijgevolg kan dit stuk uw verklaringen geen kracht bijzetten.”

Waar verzoekende partijen in het verzoekschrift beargumenteren dat de foto (administratief dossier, map

‘Documenten’, stuk 18 en verzoekschrift) genomen werd in de kerk van Hazrat Ibrahim in Teheran en het

adres van deze kerk vermeld werd tijdens het persoonlijk onderhoud, doch dat de commissaris-generaal

heeft nagelaten de echtheid van dit stuk te onderzoeken, wijst de Raad erop dat documenten slechts

objectieve bewijswaarde hebben voor zover een waarachtig relaas wordt ondersteund. Verzoekende

partijen blijken er overigens ten onrechte vanuit te gaan dat aan voorgelegde documenten slechts

bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt

aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook aan de

aangebrachte stukken bewijswaarde weigeren wanneer deze onvoldoende garanties bieden op het vlak

van authenticiteit, wat in casu het geval is.

Met betrekking tot de screenshots van een Telegramaccount en verzoeksters persoonlijk Facebookprofiel

die aan het verzoekschrift werden gevoegd (en die eveneens zijn opgenomen in het administratief dossier,

map ‘Landeninformatie’), de foto’s en video’s die per aanvullende nota ter terechtzitting werden

voorgelegd om de aanwezigheid van verzoekende partijen tijdens een demonstratie aan het Brusselse

Centraal station te staven, kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hierover hoger reeds is komen

vast te staan in punt 2.3.4.8. Het internetartikel “Iran: Two Men Arrested at Teheran Airport, Charged with

Changing their Religion to Christianity” van 9 maart 2014 werd reeds besproken in punt 2.3.4.9.

De “brieven van geloofsgenoten” die verzoekende partijen nog aan het verzoekschrift voegen, werden

duidelijk ten behoeve van verzoekende partijen opgesteld en vertonen een gesolliciteerd karakter zodat

hieraan bezwaarlijk enige objectieve bewijswaarde kan worden toegekend. De brieven kunnen derhalve

niet worden aanvaard als bewijs van de oprechtheid van de bekering van verzoekende partijen, dan wel

hun voorgehouden vrees voor vervolging. Bovendien kan, zoals hoger reeds werd aangehaald, aan

voorgelegde documenten slechts bewijswaarde worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter

ondersteuning van een geloofwaardig en coherent relaas, wat in casu niet het geval is.

2.3.4.15. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat het vluchtrelaas van verzoekende partijen niet

voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet en kan hen

bijgevolg niet het voordeel van de twijfel worden toegekend.

2.3.4.16. Bovenstaande vaststellingen volstaan voor de Raad om te concluderen dat voor verzoekende

partijen geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag

en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

Waar verzoekende partijen menen dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met betrekking tot

de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de eenvoudige

lezing van de bestreden beslissingen aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument feitelijke grondslag

mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met

de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet betekent dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de bestreden

beslissingen heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit hetgeen

voorafgaat is gebleken dat aan het vluchtrelaas van verzoekende partijen, waarop zij zich eveneens

beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht.

De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen steunen op de elementen

aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partijen een reëel risico op ernstige schade lopen dat losstaat van het risico voortvloeiende

uit het ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van

de Vreemdelingenwet.
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Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet ontwaart de Raad noch in het

administratief of rechtsplegingsdossier, noch in onderhavig verzoekschrift enig element dat de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van voormelde rechtsgrond zou kunnen verantwoorden.

Verzoekende partijen brengen zelf geen gegevens in dit verband aan.

Daar waar verzoekende partijen inzake de subsidiaire beschermingsstatus nog verwijzen naar de “sliding

scale”, zoals uitgewerkt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (HvJ 17 februari 2009 (GK), “Elgafaji

t. Staatssecretaris van Justitie”, nr. C-465/07), stellende dat er in hunner hoofde persoonlijk

omstandigheden bestaan die de toepassing van de “sliding scale” rechtvaardigen, meer bepaald hun

profiel, benadrukt de Raad evenwel deze “sliding scale” betrekking heeft op persoonlijke omstandigheden

die tot gevolg hebben dat een verzoeker in vergelijking met een ander persoon een verhoogd risico loopt

om slachtoffer te worden van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Evenwel blijkt uit niets

dat er actueel in Iran sprake is van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict.

Bijgevolg maken verzoekende partijen niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan

te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

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

2.3.6. Wat de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM betreft, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien

houden de bestreden beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.3.7. 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 het administratief dossier blijkt dat verzoekende partijen op het

CGVS uitvoerig werden gehoord. Tijdens deze persoonlijke onderhouden kregen zij de mogelijkheid hun

vluchtmotieven uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of

aanvullende stukken neerleggen en hebben zij zich laten bijstaan door hun advocaat, dit 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 het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van

verzoekende partijen en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is

gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.8. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekende partijen niet als vluchteling worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenmin aan dat

zij in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.9. Waar verzoekende partijen vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen en het dossier terug

te sturen naar het CGVS, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de

commissaris-generaal te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft

aan de bestreden beslissingen die door de Raad niet kan worden hersteld, noch tonen zij aan dat er

essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat

voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

3. 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.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig

door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. CUYKENS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. CUYKENS A. DE SMET


