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nr. 216 836 van 14 februari 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. GREENLAND

Puntstraat 12

2250 OLEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 10 augustus 2018 heeft

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

11 juli 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 december

2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. GREENLAND en van attaché

G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 28 augustus 2015 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Hij zet

uiteen dat zijn sjiitische vader zou zijn vermoord omdat hij voor de Amerikaanse legerdiensten werkte,

dat hij niet meer gelovig was en een speciale kledingstijl had. Op 28 november 2016 neemt de

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

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Bij arrest nr. X van 5 september 2017 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(hierna: de Raad) deze weigeringsbeslissing omdat geen geloof kan worden gehecht aan het

vluchtrelaas.
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1.2. Op 4 december 2017 dient verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. Op 10

april 2018 en 24 april 2018 wordt verzoeker gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het CGVS).

1.3. Op 11 juli 2018 neemt de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingen-

status en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“A. Feitenrelaas

Op 28 augustus 2015 deed u een eerste verzoek om internationale bescherming in België.

U stelde geboren te zijn op 25 maart 1992, de Iraakse nationaliteit te hebben, van Arabische etnie te zijn

en het sjiitisch geloof aan te hangen. U woonde in de wijk as-Shaab te Bagdad. Uw vader zou vermoord

zijn omdat hij voor de Amerikaanse legerdiensten werkte. Tijdens de rouwceremonie stopten er drie

zwarte auto’s. Gemaskerde mannen stapten uit, schoten in de lucht en riepen verwensingen dat jullie

collaborateurs zouden zijn. Hierna ontvluchtte u het land. Bij terugkeer naar Irak vreesde u gedood te

worden omwille van het werk van uw overleden vader. U haalde ook aan dat u, zeker sinds de dood van

uw vader, niet meer gelovig was. U wees er tot slot op dat u een speciale kledingstijl heeft waarvoor u,

mocht u zich in Irak zo kleden, zou worden gedood. Ter ondersteuning van uw eerste verzoek om

internationale bescherming legde u kopieën neer van volgende documenten: uw paspoort (d.d.

27/05/2013), uw identiteitskaart (d.d. 30/10/2014), uw nationaliteitsbewijs (d.d. 22/06/2010), uw

rantsoenkaart (d.d. 13/10/2012), uw woonstkaart (d.d. 12/01/2010), uw studentenkaart (d.d.

01/10/2014), uw diploma (d.d. 29/12/2010), een militaire badge van uw vader (zonder afgiftedatum), de

overlijdensakte van uw vader (d.d. 21/07/2015).

Op 28 november 2016 werden zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus u

geweigerd omdat geen geloof kon worden gehecht aan de door u ingeroepen feiten met betrekking tot

uw vader, omdat u niet aannemelijk maakte dat u omdat u sinds de dood van uw vader niet meer

gelovig bent bij terugkeer naar Irak vervolging of ernstige schade zou riskeren en omdat u niet

aannemelijk maakte dat u omwille van uw kledingstijl bij terugkeer naar Irak zou vervolgd worden of

ernstige schade zou riskeren. Bovendien werd opgemerkt dat u uw westerse kledij kon laten varen bij

een terugkeer naar Irak. Het niet kunnen dragen van westerse kledij kan op zich niet beschouwd worden

als vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of als ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van

subsidiaire bescherming.

U ging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in beroep tegen de beslissing van het CGVS.

U voegde tijdens deze procedure het origineel toe van de overlijdensakte die zich reeds in uw dossier

bevond, de kopieën van enkele politionele documenten en de kopieën van twee identiteitsdocumenten

en een badge (waarvan ter terechtzitting de originelen werden getoond). In haar arrest nr. 191 576 van

5 september 2017 bevestigde de RvV dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

asielrelaas en stelde zij vast dat de motieven van het CGVS in verband met uw geloof en uw kledingstijl

steun vinden in het dossier, pertinent zijn en terecht zijn en onverminderd overeind blijven daar zij niet

werden weerlegd of betwist.

Op 4 december 2017 deed u, zonder te zijn teruggekeerd naar Irak, een volgend verzoek om

internationale bescherming. U gaf als hoofdreden voor dit verzoek op dat u een liefdesrelatie had met

een andere man, met wie u samenwoonde en wilde huwen. Daarnaast stelde u foto’s te hebben

ontvangen waaruit zou blijken dat jullie huis in Irak in brand was gestoken. U stelde bang te zijn om

terug te keren naar Irak omwille van wat u daar meemaakte, niet te weten waar uw moeder en familie

zijn en hier te willen blijven omdat u niemand heeft in Irak en in België gelukkig bent met uw vriend.

Op 28 februari 2018 werd uw volgend verzoek in overweging genomen en u had tweemaal een

persoonlijk onderhoud op het CGVS.

U stelde dat de feiten die u aanhaalde in uw eerste verzoek wel de waarheid waren. U voegde daaraan

toe dat uw moeder en zussen, die tot dan bij verschillende familieleden verbleven, wilden terugkeren

naar het huis in al- Basateen (as-Shaab), waar jullie woonden ten tijde van de problemen. In augustus

2017, kort voor uw uitspraak in beroep door de RvV, waren zij op een ochtend het appartement gaan

schoonmaken. Daarna waren ze weer vertrokken. Hoogstwaarschijnlijk hadden de buren gezien dat uw

familie daar terug wou intrekken. Gezien zij wisten dat uw vader voor de Amerikanen werkte was dat
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onaanvaardbaar. Na het vertrek van uw moeder en zussen werd het huis dan ook in brand gestoken en

werd er op geschoten.

U stelde verder dat u vanaf de leeftijd van ongeveer negen jaar, gedurende een langere periode

seksueel werd misbruikt, verkracht, door een neef. Hierdoor kreeg u een minderwaardigheidsgevoel en

kon u nog enkel seksueel genot beleven als u over mannen fantaseerde. Toen u een relatie begon met

uw buurmeisje [D.], op wie u al uw hele leven verliefd was, realiseerde u zich voor het eerst dat u zich

eerder vrouwelijk voelde. Doordat [D.] zo begripvol was hadden jullie toch een fantastische relatie. Jullie

waren dolverliefd en ook op seksueel gebied ging het zeer goed. Jullie families spraken met elkaar maar

vonden het nog te vroeg voor een verloving, jullie studeerden immers nog allebei aan de universiteit.

Na de problemen in verband met uw vader moest u het land verlaten. Het was uw bedoeling om [D.]

naar België te laten komen nadat u een verblijfsvergunning had. In afwachting hadden jullie contact via

internet en zetten jullie de seksuele relatie verder via de webcam. Nadat de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus u werden geweigerd huwde [D.] met een andere man en sindsdien had

u nog enkel seksuele contacten met mannen. Dit begon toen een vriend, aan wie de internationale

bescherming ook geweigerd was. U vertelde dat hij zich prostitueerde bij mannen. Via hem kon u voor

het eerst in uw leven contact leggen met een andere man voor seks (behoudens het misbruik door uw

neef), het was een man van Portugese afkomst – u kent zijn naam niet – met wie u een drietal keer seks

had. Sindsdien had u ook nog eens seks met een Marokkaan die zich [A.] noemt. U had ook een wat

diepgaander relatie met [M.a.J.], een Irakees met een internationale beschermingsstatus in België. Hij

redde u uit de goot toen u niet meer wist uit welk hout pijlen te maken en huurde een huis zodat jullie

samen konden wonen. Hij leerde u weer plezier te maken en nam u mee naar Nederland waar jullie

uitgingen en weed rookten. Toen hij zijn liefde aan u verklaarde ging u daarop in. Toen u merkte dat hij

nog een andere vriend had en ook een seksuele relatie met de dochter van zijn Belgische adoptiegezin,

ging u vol walging bij hem weg. Jullie relatie duurde van augustus 2017 tot 14 februari 2018. Sindsdien

had u nog een paar keer seks met [M.], een “vrouwelijke” man die gekend staat als “Emir”.

Bij terugkeer naar Irak vreest u onmiddellijk te worden gedood door de milities omdat u de zoon van

een collaborateur bent, omdat men aan uw manier van stappen zal zien dat u homoseksueel bent en

omdat u een gaatje in uw oor heeft van uw oorbel.

Ter ondersteuning van uw volgend verzoek om internationale bescherming legt u de volgende

bewijsstukken neer: 15 foto’s van een huis in de wijk al-Basateen (neergelegd tijdens het eerste

persoonlijk onderhoud), 12 foto’s van u met [M.] en 6 foto’s van u met “Emir” (neergelegd tijdens het

tweede persoonlijk onderhoud). Op 10 mei 2018 laat u via uw advocaat nog een e-mail met een video

van de familiewoning geworden. Op 9 juni 2018 legt u via een e-mail van uw advocaat nog een attest

neer van de organisatie Çavaria waaruit blijkt dat u op 31 mei 2018 een onthaalgesprek had in het Roze

Huis.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u een problematiek van seksuele geaardheid inroept. Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd uw verzoek behandeld door

een protection officer met expertise inzake deze problematiek. U werd daarenboven specifiek

geattendeerd op het feit dat u vrijuit mag spreken over elementen waarvan u denkt dat ze mogelijk

gevoelig liggen en op het feit dat zowel de tolk als de protection officer gehouden zijn aan de

vertrouwelijkheid van uw verklaringen en zich daartegenover neutraal en respectvol opstellen (notities

persoonlijk onderhoud van 10 april 2018 (npo 1), p. 2-3).

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermings-
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status zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet u niet kan worden toegekend. De redenen

daarvoor zijn dat de door u ingeroepen feiten niet geloofwaardig worden bevonden en dat de algemene

situatie in Bagdad op zich geen toekenning van internationale bescherming rechtvaardigt.

Er wordt vastgesteld dat u, gevraagd naar de reden van uw volgend verzoek om internationale

bescherming, opnieuw dezelfde elementen in verband met het werk van uw vader voor de Amerikanen

aanhaalt (npo 1, p. 7-8). De reden dat uw volgend verzoek werd aanvaard was echter dat u een

homoseksuele liefdesrelatie aanhaalde als nieuw element, niet dat er nieuwe elementen waren die een

nieuw licht wierpen op de geloofwaardigheidsconclusies betreffende de problemen rond uw vader. Dat u

opnieuw de problemen in verband met het werk van uw vader aanhaalt, en op eigen initiatief enkel deze

elementen aanhaalt, laat geloven dat uw beweerde homoseksuele relatie enkel een voorwendsel was

om opnieuw tot de asielprocedure te worden toegelaten. Het louter opnieuw aanbrengen van deze

elementen werpt bovendien geen nieuw licht op de geloofwaardigheidsconclusies in verband met deze

elementen. Deze feiten werden echter door het CGVS ongeloofwaardig bevonden. Deze beoordeling

werd bevestigd door de RVV en staat bijgevolg vast, behoudens in het geval er nieuwe elementen

zouden opduiken die een ander licht op deze zaak zouden werpen.

Wat betreft uw aanvullende bewering dat uw voormalige woning werd beschoten en in brand gestoken

in augustus 2017 omdat de buurt wou verhinderen dat jullie er terug zouden komen wonen, blijkt dat het

hier gaat om feiten die voortvloeien uit de feiten die u in uw eerste verzoek om internationale

bescherming aanhaalde. U stelde immers dat de reden dat jullie huis werd in brand gestoken en

beschoten, was dat de buurt had gemerkt dat uw moeder en zussen er waren langsgekomen toen zij er

waren gaan schoonmaken. Omdat uw vader een ‘spion’ was konden ze niet aanvaarden dat uw familie

er zou terugkeren (npo 1, p. 9-12). Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige verzoek

bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze

als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier echter niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te

doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

De vijftien foto’s van een huis in de wijk al-Basateen die u neerlegt ter ondersteuning van uw

beweringen kunnen niet aantonen dat jullie huis omwille van het werk van uw vader werd beschoten en

in brand gestoken nadat uw familie er poogde terug te keren.

De foto’s tonen een huis dat duidelijk al geruime tijd leegstaat en waarvan de ijzeren toegangsdeur met

een verroeste ketting is afgesloten. Onderaan het gebouw waren ooit winkels, op de eerste verdieping

waren drie appartementen (npo 1, p. 9, 10 ; npo 2, p. 3). Op drie van de foto’s is te zien dat er twee

ronde gaatjes in de deur zijn. Er zijn geen indicaties dat deze gaatjes recent ontstaan zijn en of dit het

gevolg was van kogels. Indien deze twee gaatjes het gevolg van kogels zouden zijn is onduidelijk van

wanneer ze zouden dateren en eveneens of het ging om een ‘aanslag’ op het gebouw, laat staan dat er

een verband zou uit blijken met uw familie. U geeft trouwens zelf aan dat verschillende families dit

gebouw in het verleden bewoonden (npo 1, p. 10). Er is een duidelijke roetaanslag op een deel van de

buitengevel van het gebouw, wat mogelijk de oorzaak is van een brand maar wat bijvoorbeeld ook zou

kunnen veroorzaakt zijn door blootstelling aan uitlaatgassen van bijvoorbeeld een generator. Indien de

oorzaak een brand was, vond deze niet plaats in één van de appartementen, aan de balkons is immers

duidelijk te zien dat er binnen geen roetaanslag is. Ook op grondniveau is geen indicatie van een

brand. De zwarte roetaanslag begint op het niveau waar op het eerste gezicht ooit een externe

airconditioning hing. Er is geen duidelijke indicatie dat een eventuele brand kwaad opzet zou zijn

geweest. Dat uit één van de foto’s blijkt dat de straat is afgesloten kan mogelijk een indicatie zijn dat het

hier vroeger, in de periode van zwaar sektarisch geweld, een probleembuurt was. De staat van het huis

zou ook daarmee te maken kunnen hebben. U stelt in dat verband zelf dat de straat met betonblokken is

afgesloten omdat iedereen angst heeft (npo 2, p. 3).

U stuurde via uw advocaat nog een e-mail met een video van de ‘beschoten gezinswoning’ naar het

CGVS. U liet na deze informatie op een fysieke drager over te maken. De informatie die in deze video te

zien was komt overeen met wat op de neergelegde foto’s te zien is.

U stelde een video te hebben gekregen van het brandende gebouw en deze te hebben getoond bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U zou deze echter niet meer hebben (npo 1, p.10). Uit het nazicht

van uw verklaring bij de registratie van uw volgend verzoek blijkt u echter enkel foto’s te hebben

vermeld. Er is geen sprake van een video (verklaring volgend verzoek, punt 19).
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Er zijn trouwens ook vraagtekens te plaatsen bij uw bewering dat het hier om jullie familiewoning gaat.

Zo gaat het hier blijkens de op de foto’s zichtbare straatnaamplaat, inderdaad om een woning in de wijk

(mahallah) 346, straat (zukak) 21, wijk al-Basateen. Of het hier gaat over het huis nummer 5, waar uw

familie ooit in zou gewoond hebben blijkt echter niet uit de foto’s. In uw eerste verzoek heeft u overigens

nooit naar de wijk al- Basateen verwezen maar verwees u steeds naar de wijk al-Shaab (verklaring DVZ

28 januari 2016, punt 10; gehoorverslag 15/22471 van 4 juli 2016, p.3). Dat is wel zeer vreemd als op de

straatnaamplaat expliciet al- Basateen staat vermeld. Slechts in uw volgend verzoek, als u de foto’s

neerlegt, vermeldt u de wijk al-Basateen, stellende dat het een subwijk van al-Shaab is (Verklaring

volgend verzoek, punt 10; npo 1, p. 8). Uit uw facebookpagina blijkt overigens dat u van de wijk

Karradah bent en daar naar school ging (zie administratief dossier – map landeninformatie). Dat is een

heel andere regio van Bagdad dan de wijken al-Shaab of al-Basateen. Hiermee geconfronteerd stelt u

dat dit allemaal ‘fake’ is en dat u dat enkel zo heeft op facebook gezet omdat het de sjiekste wijk in Irak

is (npo 2, p. 23). Het hoeft geen betoog dat dit de geloofwaardigheid aantast van uw beweerde

woonplaats in Bagdad.

Concluderend wordt vastgesteld dat, zelfs zou het hier gaan om de vroegere familiewoning, de foto’s

geen bewijs vormen van kwaad opzet. Er blijkt bovendien niet uit de foto’s dat de woning ooit werd

verlaten in verband met de beweerde problemen met uw vader, de foto’s kunnen dus ook op geen

enkele wijze de geloofwaardigheid daarvan herstellen. De conclusies in verband met de problemen van

uw vader uit uw eerste verzoek om internationale bescherming blijven daarmee onverminderd staande.

Gezien geen geloof wordt gehecht aan deze problemen en daaruit voortkomende problemen, kunnen

deze geen basis vormen voor een risicoanalyse in het licht van de toekenning van een internationale

beschermingsstatus.

Het CGVS onderzocht daarnaast of u omwille van homoseksuele geaardheid een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade zou lopen bij terugkeer naar Irak. Niettegenstaande

vervolging op grond van seksuele geaardheid valt onder de noemer van sociale groep, dient in dit geval

toch te worden vastgesteld dat u het CGVS niet heeft overtuigd van uw homoseksuele geaardheid in de

zin van een onvervreemdbaar kenmerk dat deel uitmaakt van uw identiteit en uw fysieke en psychische

integriteit.

Niettegenstaande u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aangaf dat hét nieuwe element dat de

basis vormde voor uw tweede verzoek om internationale bescherming was dat u een liefdesrelatie met

een andere man had (Verklaring volgend verzoek , punt 15), vermeldde u dit element op het CGVS in

het geheel niet meer uit eigen beweging maar verwees u nog enkel naar de hoger besproken elementen

uit uw eerste verzoek gekoppeld aan uw vader (npo 1, p. 6-8). Gevraagd of er nog andere redenen

waren waarom u niet in Irak kon leven bleef u enkel terugkomen op die problemen (npo 1, p. 8). Nadat

meermaals gevraagd werd of er andere redenen waren waarom u zich niet elders in Bagdad zou

kunnen vestigen blijft u met stelligheid volhouden dat de (ongeloofwaardig bevonden) problemen in

verband met uw vader de enige reden zijn (npo 1, p. 12). Nogmaals gevraagd of u bevestigt dat uw

enige probleem om te kunnen terugkeren naar Irak het probleem van uw vader is, stelt u dan dat dat

vroeger zo was (npo 1, p. 12). Nogmaals gevraagd of er nu een andere reden is stelt u een ander soort

leven te hebben. Gevraagd hoe dit nieuw soort leven u verhindert om terug te keren naar Bagdad

verwijst u echter opnieuw enkel naar de problemen gelieerd aan uw vader, de risico’s die u nam om

naar België te komen en de algemene veiligheidssituatie in Irak (npo 1, p. 13). Nog ettelijke malen op

verschillende manieren gevraagd of er nog andere redenen zijn waarom u niet terug zou kunnen, brengt

u geen enkele andere reden aan en stelt u zich niet te kunnen inbeelden wat u nog zou kunnen

toevoegen (npo 1, p. 13-14). Er op attent gemaakt dat u als hoofdreden voor uw tweede asielverzoek

iets totaal anders opgaf, vraagt u wat dat was en vraagt u zelfs of u een tip daarover kan krijgen (npo 1,

p. 14). Slechts nadat uw geheugen door het CGVS werd opgefrist, met name als de protection officer u

letterlijk zegt dat u als nieuw element een liefdesrelatie met een man had aangebracht scheen u zich

hieromtrent iets te herinneren (npo 1, p. 14).

Dat u het nieuw aangebracht element helemaal vergeten schijnt te zijn doet ernstig afbreuk aan

de geloofwaardigheid of minstens de ernst daarvan en lijkt erop te wijzen dat u het slechts gebruikte om

een tweede maal toegang te krijgen tot de asielprocedure. Temeer dat uw algemene geloofwaardigheid

al ernstig aangetast was door de bevindingen uit uw eerste asielverzoek.

Dat de beweerde liefdesrelatie met een andere man enkel een excuus was om toegang te krijgen tot

de asielprocedure wordt ondersteund door verschillende andere verklaringen die u aflegt. Reeds als u

vertelt over het recente in brand steken van jullie huis in Bagdad haalt u aan dat uw advocaat u had
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gezegd hebben dat u een nieuw verzoek om internationale bescherming moest indienen om de brand

ten berde te brengen (npo 1, p. 8). Daarna haalt u aan dat uw probleem was hoe u die foto’s zou

kunnen voorleggen om u te verdedigen (npo 1, p. 14). U stelt verder dat het CGVS u verplicht om zoiets

te zeggen (npo 1, p. 15). Terwijl u op straat leefde, na uw afwijzing door de RvV, zou uw kennis,

[K.e.K.], u dan hebben aangeraden als homo een verzoek om internationale bescherming in te dienen,

omdat u toch al oorringen droeg (notities persoonlijk onderhoud van 24 april 2018 (npo 2), p. 19).

Dat u behoudens de hierboven aangehaalde elementen in eerste instantie geen enkel ander element

kon identificeren dat een gevaar zou kunnen opleveren bij terugkeer naar Irak volstaat om te

concluderen dat zulke elementen niet bestaan of dat zij in elk geval onvoldoende zwaarwichtig zijn om

een gegronde vrees voor vervolging te rechtvaardigen of om aannemelijk te maken dat u een reëel

risico op ernstige schade zou lopen. Immers mochten deze elementen werkelijk bestaan, is het niet

aannemelijk dat u er niet eens zou aan denken ze te vermelden wanneer u er meermaals naar gevraagd

werd.

Betreffende deze zwaarwichtigheid moet er worden gewezen op het feit dat het voorkomen van

sterke vriendschapsrelaties tussen mannen of zelfs seks onder mannen niet noodzakelijk impliceert dat

deze mannen zich homoseksueel geaard voelen in de zin dat dit een onvervreemdbaar deel zouden

uitmaken van hun identiteit en hun fysieke en psychische integriteit. Zo kan de onmogelijkheid van

sociaal en seksueel contact tussen ongehuwde mannen en vrouwen omwille van maatschappelijke

normen (seksuele eer) ertoe leiden dat zowel diepgaande vriendschapsrelaties als seksuele interactie in

bepaalde gevallen tussen leden van hetzelfde geslacht plaatsvindt uit ”noodzaak”, als surrogaat van

heteroseksuele betrekkingen. Indien het besef van homoseksuele geaardheid als onlosmakelijk deel

van de eigen identiteit van een verzoeker om internationale bescherming ontbreekt is het niet zo dat het

niet kunnen (al dan niet openlijk) beleven van zulk een geaardheid bij terugkeer naar het land van

herkomst een schending van fundamentele rechten zou uitmaken. Met andere woorden, dat van iemand

die homoseksueel geaard is niet kan worden verwacht dat hij deze geaardheid zou verbergen om aan

vervolging te ontkomen – net omdat het een fundamenteel deel van de persoon uitmaakt – impliceert

niet dat er internationale bescherming moet worden toegekend aan al wie ooit homoseksuele

betrekkingen heeft gehad.

De verklaringen die u uiteindelijk over uw beweerde homoseksuele geaardheid aflegt, na er nota bene

door de protection officer aan herinnerd te zijn dat u een liefdesrelatie met een man had ingeroepen bij

dit tweede verzoek, kunnen bovendien ook op zich alles behalve overtuigen van een werkelijke

homoseksuele geaardheid. Integendeel, waar u bij de DVZ een beeld schetste van samenwonen in het

kader van een liefdesrelatie met [M.a.J.] (Verklaring volgend verzoek, punt 15), blijkt op het CGVS een

verontschuldigend verhaal waarbij u na de negatieve beslissing in uw eerste verzoek in de goot was

terechtgekomen. U legt uit dat [M.a.J.] u uit het vuilnis opraapte, dat hij alles voor u deed, dat hij weer

een mens van u maakte, dat u hem graag begon te zien en dat jullie seks hadden. U voegt daar echter

direct aan toe dat hij een persoon was die alles geeft en dan alles neemt en u vraagt dan aan de

protection officer wat u wel moest doen in zulk een situatie. Zelfs expliciet gevraagd, later in het

persoonlijk onderhoud, of u van [M.] hield kan u daar niet gewoon rechtstreeks op antwoorden maar

begint u opnieuw te herhalen dat hij u uit het vuilnis haalde en zijn hulp niet kan vergeten om uiteindelijk

te besluiten dat u ”een klein beetje gevoelens” voor hem hebt. Zo wordt een beeld geschetst van

een seksuele relatie uit erkentelijkheid eerder dan van een werkelijke liefdesrelatie (npo 1, p. 14-15, 22-

23).

Hoewel u zegt dat u [M.] graag begon te zien vertoont uw relatie met hem ook geen enkele diepgang.

Uw kennis over [M.] beperkt zich tot zijn levensomstandigheden en seksuele relaties in België en het feit

dat hij een neef heeft in België van wie hij bang is dat deze zijn geaardheid zou ontdekken. U kende

tijdens het eerste persoonlijk onderhoud niet eens zijn volledige naam (npo 1, p. 16-18). U weet

evenmin hoe [M.] te weten kwam dat hij homo was terwijl er toch redelijkerwijze kan worden verwacht

dat jullie, als beweerde homo’s, uit een cultuur waar dit onaanvaardbaar is, en een land waar dit

vervolgd wordt, logischerwijze jullie ervaringen zouden besproken hebben (npo 2, p. 22).

Uw andere beweerde relaties met mannen in België kunnen ook alles behalve overtuigend worden

genoemd. Het zou begonnen zijn toen een andere afgewezen verzoeker om internationale bescherming

u vertelde dat hij zich prostitueerde om aan geld te geraken (npo 2, p. 20). Via hem zou u in contact

gekomen zijn met een Portugese klant – de eerste man met wie u seksueel contact had. U zou met hem

een paar keer seks gehad hebben. Toen hij wilde betalen zou u in eerste instantie geweigerd hebben

omdat het voor het plezier was, later zou u uit noodzaak – omdat u dakloos was - een partiële betaling
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aanvaard hebben (npo 2, p. 20). Ook met een Marokkaan zou u een keer seks gehad hebben (npo 2, p.

21). U stelt expliciet dat het hier niet om liefdesrelaties ging maar enkel over kortstondige seks en

vermeldt erbij dat u ook zulke relaties had met [M.], een Irakees uit Antwerpen die er als een vrouw

uitziet en gekend staat als “Emir” (npo 1, p. 19). Zowel bij de Portugese man als bij “Emir” probeerde u

in ruil voor seks beeldmateriaal te verzamelen om als bewijs te gebruiken in uw volgend verzoek

om internationale bescherming (npo 1, p. 15, 18; npo 2, p. 5). U zegt weliswaar dat u geen (of

nauwelijks) vergoeding aanvaardde voor de seks maar alles wijst in de richting van het verlenen van

seksuele gunsten uit noodzaak en/ of opportunisme eerder dan in de richting van een ontplooiing van

uw beweerde homoseksuele geaardheid.

Het valt trouwens op dat u, behoudens deze vluchtige en opportunistische seksuele contacten, geen

enkele interesse betoont in de mogelijkheden van het beleven van uw beweerde homoseksuele

geaardheid in België. U bent in het geheel niet op de hoogte van het homoseksuele milieu in België. U

ging nooit naar homovriendelijke plaatsen of cafés (hoewel u toch een aantal homoseksuele mannen

beweert te kennen), u kent ook geen ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in België. Gevraagd of

u verenigingen kent die opkomen voor homorechten stelt u hiervan gehoord te hebben maar u kent er

geen enkele. U kent zelfs de Gay Pride niet (npo 2, p. 18, 19, 21). In de hele periode die u al in België

heeft doorgebracht heeft u zich duidelijk niet verdiept in wat homoseksualiteit hier betekent. In het eerste

persoonlijk onderhoud gevraagd wat u begrijpt onder homoseksualiteit denkt u dat dat een persoon is

die zijn uiterlijk verandert en stelt u dat absoluut niet te kunnen (npo 1, p. 22). Na verschillende pogingen

om dit beeld te nuanceren wordt u tot slot gevraagd of u zichzelf als homoseksueel beschouwt, maar u

blijft rond de pot draaien, stellende dat het zeer moeilijk is maar dat u zoiets graag doet. U krijgt het in

het volledige eerste persoonlijk onderhoud duidelijk niet over uw lippen om zichzelf als homoseksueel te

bestempelen (npo 1, p. 22-24). Zelfs in het tweede persoonlijk onderhoud heeft u er de grootste moeite

mee om over uzelf als homoseksueel te spreken (npo 2, p. 6-7). U lijkt er daarentegen zeer veel

belang aan te hechten om te kunnen verbergen dat u homoseksueel bent om te kunnen blijven uitgaan

met uw niethomoseksuele Iraakse vrienden (npo 1, p. 19). U stelt trouwens dat u ongeacht het al dan

niet verkrijgen van een internationale beschermingsstatus niet van plan bent zich te uiten als

gay/homoseksueel geaard (npo 2, p. 16). U stelt dat u relaties met jongens steeds geheim zal houden

omdat het in de Arabische cultuur niet toegelaten is en omdat u uw familie niet wil kwetsen. U zou om

de schijn op te houden zelfs huwen met een vrouw en dan in het geheim relaties met mannen hebben.

U laat begrijpen dat het net dat is wat u in het westen apprecieert, dat u hier gemakkelijk geheime

relaties met mannen kan hebben (npo 2, p. 15-17). Waar u in het persoonlijk onderhoud ook het

trouwen met een man als mogelijkheid opwierp, liet u door uw advocaat opmerken dat u daarmee

geen wettelijke of kerkelijke verbintenis bedoelde maar enkel een feitelijk samenwonen (npo 2, p. 16; e-

mail van Me Renaat Van de Sijpe van 10 mei 2018). Feitelijk samenwonen impliceert echter evenmin

een publieke uiting van seksuele geaardheid. Uw profiel komt alles behalve overeen met dit van een

persoon die eindelijk zijn seksuele geaardheid heeft ontdekt en wil exploreren.

Ook gepeild naar de vroegste bewustwording van uw homoseksuele geaardheid kan u niet overtuigen.

Uw eerste “relatie” met een andere man zou geweest zijn met uw toen zestienjarige neef in Irak (hij zou

nu in Frankrijk wonen met zijn gezin). Hij zou u en andere jongetjes uit de buurt, meermaals verkracht

hebben omstreeks de leeftijd van negen à tien jaar bij gebrek aan toegang tot een vrouwelijke partner

(npo 1, p. 21; npo 2, p. 10-13). U had verder in Irak geen relaties met mannen meer en kent geen

homoseksuele mannen in Irak (npo 2, p.14). Wel denkt u dat de verkrachting door uw neef de reden is

dat u vooral genot kan beleven door anaal gepenetreerd te worden en sinds die verkrachtingen kan u

nog enkel plezier beleven als u aan andere mannen denkt (npo 2, p. 10-11, 12, 14-15). Dat u

homoseksueel zou geworden zijn doordat u op zeer jonge leeftijd op pijnlijke wijze werd verkracht door

een veel oudere neef komt allerminst overtuigend over.

De enige liefdesrelatie waarover u met overtuiging kan vertellen is tot slot een heteroseksuele relatie. U

was reeds sinds uw kindertijd verliefd op uw buurmeisje [D.]. Pas aan de universiteit startte u echter een

relatie met haar. Jullie families ontmoetten elkaar en jullie waren van plan om na de universiteit te

huwen (npo 2, p. 8). Zij was de liefde van uw leven (npo 2, p. 9). Het was de bedoeling dat zij u in België

zou komen vergezellen nadat u een internationale beschermingsstatus had verkregen. Door uw lange

afwezigheid en de afwijzing van uw eerste verzoek, eindigde de relatie echter en werd ze uitgehuwelijkt

aan iemand anders. U droomt nog steeds dat zij van haar man zou scheiden en naar hier zou kunnen

komen (npo 2, p. 7). Jullie hadden een bevredigend seksleven, dat jullie in België via de webcam een

tijd verderzetten (npo 2, p. 7). U denkt echter dat u bij andere meisjes geen erectie zou kunnen krijgen

zonder pilletjes (npo 1, p.22; npo 2, p. 7). U stelt dat uw seksleven in het begin moeizaam was, vooral
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de ademhaling, de vrouw moet die immers voelen veranderen terwijl ze de man streelt (npo, 2, p. 7).

Doordat [D.] echter instinctief aanvoelde dat u zich minderwaardig voelde, en eerder vrouwelijk, en

daarin meeging kwam het echter goed. Aan haar kon u uw vrouwelijke kant laten zien. Zij behandelde u

soms als een man en soms als een meisje (npo 2, p. 10, 13, 14). U stelt dat u nog steeds smoorverliefd

op haar bent maar tijdens de seks aan een man dacht (npo 2, p. 15). U verbindt dat nog steeds aan de

verkrachtingen door uw neef. Zo moest [D.] ook op u liggen om u een erectie te doen krijgen (npo 2, p.

15). Het louter beweren dat u tijdens de seks met [D.] aan mannen dacht volstaat echter niet om te

overtuigen dat u homoseksueel geaard bent. Dat u een seksleven had dat niet beantwoordt aan wat u

als de heteroseksuele norm ziet, volstaat evenmin om te overtuigen dat u homoseksueel bent.

Gelet op het bovenstaande wordt niet aannemelijk bevonden dat u werkelijk homoseksueel geaard

bent. Hoogstens kan worden aangenomen dat u een aantal homoseksuele contacten heeft gehad die

geen bewijs vormen van uw seksuele geaardheid. Hieruit volgt dat er geen nood is aan internationale

bescherming om uw rechten betreffende het beleven van uw geaardheid te garanderen.

Uit het bovenstaande blijkt evenmin dat er, bij terugkeer naar Irak, de perceptie zou bestaan dat u

homoseksueel bent. Wat betreft uw bewering dat u een gegronde vrees voor vervolging koestert bij

terugkeer naar Irak omdat u als homoseksueel zou gepercipieerd worden wegens uw kapsel, uw manier

van stappen of het gaatje van een oorbel in uw oor (npo 2, p. 6) moet in eerste instantie worden

verwezen naar de conclusies uit uw eerste verzoek om internationale bescherming. Er werd

geconcludeerd dat u geen concrete indicaties gaf dat u omwille van het feit dat u in België westerse

kledij droeg, problemen zou meemaken bij terugkeer naar Irak. Bovendien werd opgemerkt dat u uw

westerse kledij kan laten varen bij een terugkeer naar Irak daar het niet kunnen dragen van zulke kledij

niet als vervolging of ernstige schade in vluchtelingenrechtelijke zin kan worden beschouwd.

Deze redenering uit uw eerste verzoek om internationale bescherming geldt evenzeer voor het dragen

van oorbellen of een bepaald kapsel. U beweert dat men de gaatjes van uw oorbellen zou kunnen

ontdekken en u daarvoor zou ombrengen maar brengt daarvan geen enkel concreet bewijs aan.

Informatie dat mensen zouden zijn omgebracht omdat er gaatjes van oorbellen werden ontdekt in hun

oren werd evenmin teruggevonden door het CGVS. Ook voor wat betreft uw bewering dat men uit uw

manier van stappen zou afleiden dat u homoseksueel bent brengt u geen enkele concrete indicatie aan.

Het gaat hier om loutere beweringen die niet volstaan om een gegronde vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade aannemelijk te maken.

De door u neergelegde bewijsstukken ter ondersteuning van uw seksuele geaardheid vermogen niet

de bovenstaande conclusies te weerleggen. De bij het tweede persoonlijk onderhoud neergelegde foto’s

van u en [M.] tonen aan dat jullie samen uitgingen en samen naar Amsterdam gingen maar niet dat jullie

een homoseksuele relatie hadden. De, eveneens bij het tweede persoonlijk onderhoud neergelegde,

foto’s met “Emir”, uw openlijk homoseksuele Iraakse kennis vertonen een geënsceneerd, gesolliciteerd

karakter. U geeft trouwens zelf toe dat u specifiek naar “Emir” ging om bewijzen te verkrijgen van een

relatie (npo 2, p. 5). Deze foto’s kunnen niet aantonen dat u homoseksueel bent. Het attest waarin de

organisatie Çavaria bevestigt dat u een onthaalgesprek had in het roze huis geeft geen enkele mening

over uw seksuele geaardheid en impliceert geen enkel engagement. Bovendien vond dit gesprek plaats

ruim na uw tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS waardoor sterk de indruk ontstaat dat u dit

gesprek enkel voerde ten behoeve van uw verzoek om internationale bescherming.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak werd het “UNHCR Position on Returns to Iraq”

van 14 november 2016 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als uit de COI Focus “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad” van 26 maart 2018 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat ISIS sinds 2015 meer en meer werd teruggedrongen. Op 9 december

2017 kondigde eerste minister Haider al-Abadi dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks

grondgebied was veroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de

terreurorganisatie. Het door ISIS uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet evenwel niet dat

ISIS verder terroristische aanslagen pleegt op het Iraakse grondgebied. .
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Uit dezelfde informatie blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het geweld nog steeds regionaal

erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient

niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met

de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking

tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te worden

beoordeeld. Dit gebied omvat de hoofdstad Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Tarmia Taji,

Hosseinia, Abu Ghraib, Sabaa al-Bour, Nahrawan, Mada’in, Mahmudiya, Yusufiya en Latifiya .

De hoofdstad en de hele provincie Bagdad bevinden zich onder controle van de Iraakse regering. De

beveiliging van Bagdad geniet nog altijd een hoge prioriteit en een substantieel deel van het leger en de

Federale Politie staat in voor de veiligheid van de hoofdstad.

Het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt neemt in hoofdzaak de vorm van terreuraanslagen

enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en moorden anderzijds. Het gros van de terroristische

aanslagen zijn toe te schrijven aan ISIS. Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten

(politie en leger), als burgers tot doelwit heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van ISIS

hoofdzakelijk op burgers gericht is. Het aantal door ISIS uitgevoerde aanslagen in Bagdad is vanaf

begin 2017 sterk teruggelopen in vergelijking met de situatie van 2014 tot 2016. Niet alleen de

frequentie maar ook de zwaarte van de aanslagen is in 2017, in vergelijking met 2015 en 2016, verder

afgenomen. Deze trend werd aan het begin van de ramadan in mei 2017 weliswaar kort onderbroken.

Net zoals in de vorige jaren lanceerde ISIS toen een “ramadanoffensief” met een toename van

aanslagen in heel Irak. Het geweld nam daarna echter opnieuw verder af. ISIS bedient zich

nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door

guerrillastrijders met infanteriewapens. Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn

uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door ISIS gepleegde zware aanslagen plaats. Naast aanvallen

gericht op specifieke doelwitten, waaronder de Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de politie, en

Popular Mobilization Units (PMU), vinden er dagelijks kleinschaligere aanslagen plaats. Het blijven nog

altijd deze kleinere aanvallen die de meeste burgerslachtoffers maken.

Het offensief dat ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische

milities geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er voor gezorgd dat de aard, de intensiteit en de

frequentie van de acties van ISIS in Bagdad veranderd zijn.. De sjiitische milities blijken op hun beurt

evenwel, samen met criminele bendes en militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een groot

deel verantwoordelijk te zijn voor de meer individuele en doelgerichte vormen van geweld die er in

Bagdad plaatsvinden, met name mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische

burgers zouden een groter risico lopen hier het slachtoffer van te worden. Soennieten die afkomstig zijn

uit andere regio’s van Irak (IDP’s) worden daarbij meer geviseerd. Uit de beschikbare informatie blijkt

derhalve dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie Bagdad plaatsvindt, doelgericht van

aard is.

Het geweld in de provincie Bagdad heeft tot gevolg dat er maandelijks doden en gewonden te betreuren

vallen. Het aantal incidenten is echter sinds november 2016 gevoelig gedaald en dit tot op een niveau

zoals voor het laatst in 2012 gezien. Ook het aantal geweldincidenten is over de hele lijn teruggelopen:

minder autobommen, minder IED’s, en ook minder aan het conflict gerelateerde moorden. Deze trend

houdt ook heel 2017 en in de eerste maanden van 2018 aan.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve elementen

meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Bagdad teneinde te kunnen

vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar Bagdad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het aantal

conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het

conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken

gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers

dwingt om Bagdad te verlaten.

In dit opzicht wijst het CGVS er op dat de cijfers in voornoemde COI Focus met betrekking tot het

aantal te betreuren burgerslachtoffers niet enkel betrekking hebben op slachtoffers van blind geweld,

maar ook op slachtoffers van andere geweldfeiten zoals gerichte ontvoeringen en moorden. Bovendien
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hebben deze cijfers betrekking op het gehele grondgebied van de provincie Bagdaddat een oppervlakte

van 4555 km² heeft en iets meer dan 7 miljoen inwoners heeft.

De impact van het geweld op het dagelijkse leven van de burgers in Bagdad is gemengd: enerzijds

worden verplaatsingen bemoeilijkt door de controleposten (die nu wel meer en meer worden

afgebouwd), maar anderzijds is Bagdad nog steeds een functionerende grootstad. Ondanks de

aanwezige veiligheidsrisico’s blijven de infrastructuur, het bedrijfsleven en de publieke sector verder

functioneren. Bagdad is geen belegerde stad, de bevoorrading met levensmiddelen en andere

consumptiegoederen is er verzekerd en winkels, markten, restaurants, cafés, pretparken enz. blijven er

geopend. Gezinnen komen buiten om inkopen te doen, uit te gaan eten of te wandelen. Ook het

cultureel leven staat er niet stil. Goederen worden verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de

levensduurte in Bagdad gestegen. De economische situatie is echter zodanig verslechterd dat de

ontevredenheid onder de bevolking sterk is toegenomen. Er zijn talrijke betogingen tegen het falende

beleid van de overheid om de infrastructuur op punt te brengen, en vooral ook tegen de

alomtegenwoordige corruptie.

De scholen en universiteiten zijn open, en er is gezondheidszorg beschikbaar, al staat de laatste zwaar

onder druk en is de toegang tot dit systeem (vooral voor IDP’s) moeilijk. Anderzijds is het aantal IDP’s in

Bagdad het afgelopen jaar sterk geslonken. Dit heeft de druk op gastgezinne, de huurmarkt en

openbare dienst verlening verlaagd.

Verplaatsingen in de stad worden enerzijds weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints (die nu

wel meer en meer worden afgebouwd), maar anderzijds werd het al meer dan tien jaar geldende

nachtelijke uitgaansverbod opgeheven, en is er geen sprake van om het terug in te voeren. De

verkeerswegen blijven open, en de internationale luchthaven is operationeel.

De Iraakse autoriteiten hebben bovendien nog steeds de politieke en administratieve controle over

Bagdad, en diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook verschillende humanitaire

organisaties en agentschappen van de VN blijven aanwezig in de hoofdstad.

Het CGVS wijst er tot slot op dat nergens in het standpunt van het UNHCR inzake de terugkeer naar

Irak (UNHCR Position on Returns to Iraq” van 14 november 2016) geadviseerd wordt om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van

bescherming te bieden.UNHCR stelt nergens dat Irakezen die afkomstig zijn uit Bagdad niet naar

Bagdad kunnen worden teruggestuurd. Het standpunt van UNHCR van 14 november 2016 is bijgevolg

een duidelijke aanwijzing dat de situatie in Bagdad niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest J.K. and Others v. Sweden van 23

augustus 2016 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

veiligheidssituatie in Irak nogmaals heeft bevestigd. Het EHRM stelde dat, niettegenstaande de

veiligheidssituatie in Irak verslechterd is sinds juni 2014, er geen internationale rapporten zijn die het Hof

doen concluderen dat de veiligheidssituatie in Irak zo ernstig is dat de terugkeer van een persoon een

schending van artikel 3 EVRM inhoudt. (EHRM, J.K. and Others v. Sweden, Application no. 59166/12,

van 23 augustus 2016, §110-111). Daar de veiligheidssituatie sindsdien opmerkelijk verbeterd is, is

deze beoordeling van het EHRM anno 2017 nog steeds geldig.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad nog steeds complex,

problematisch en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke

omstandigheden van de asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale

beschermingsstatus. Als een uit Bagdad afkomstig Irakese asielzoeker omwille van zijn of haar

specifieke profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook verleend. Gelet op hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel besloten te worden

dat er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het blind

geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door

uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van

uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

In zoverre u zou aanvoeren dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het

willekeurig geweld te Bagdad en hierbij verwijst naar het ontbreken van een vaste woonplaats ten

gevolge van de problemen met uw vader en de onmogelijkheid om zich elders in Bagdad (zoals bij uw
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grootouders – npo 1, p. 11) te vestigen omdat men u zou opsporen via de registratie bij de mukhtar (npo

1, p. 12), dient opgemerkt te worden dat dit element betrekking heeft op een omstandigheid die verband

houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de zin van

artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Deze problemen maakten reeds het voorwerp

uit van een onderzoek van uw nood aan internationale bescherming (supra) en werden ongeloofwaardig

bevonden. Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees of

het reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden die het reëel

risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals

bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen verhogen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 48/3 tot en met 48/7 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

Met betrekking tot de weigering van de vluchtelingenstatus, zet verzoeker uiteen:

“Verzoeker behoort tot een bepaalde sociale groep die wordt in Irak vervolgd en waar de autoriteiten

hem geen bescherming kan aanbieden.

1.

Verzoeker is verlegen over zijn seksualiteit. Hij is homoseksueel.

Vanaf de leeftijd van 9 jaar werd verzoeker verkracht door een neef, hetgeen gemengde gevoelens bij

verzoeker heeft doen rijzen. Ten eerste, het heeft hem een minderwaardigheidsgevoel bezorgd.

Ten tweede, verzoeker merkt op, hij denkt dat het ook zijn gevoelens van homoseksualiteit heeft doen

ontstaan.

Sinds zijn aankomst in België heeft verzoeker seksuele betrekkingen met andere mannen gehad.

Verzoeker vreest dat zijn uiterlijk en zijn gedrag - manier van stappen, oorbel - duidelijk zou doen blijken

dat hij homoseksueel is, hetgeen nefaste gevolgen zou hebben. Zou hij zijn leven als homoseksueel

man verder leven in Irak, hij zou vervolgd worden.

In het volgend verzoek heeft verzoeker bijkomende informatie verschaft met betrekking tot het

oorspronkelijk probleem met betrekking tot zijn vader.

Hij heeft bovendien foto's bijgebracht van een huis in zijn wijk om het oorspronkelijk probleem te

bewijzen. Hij bracht ook videobeelden bij.

Verzoeker wordt verweet dat hij over zijn eerste problemen sprak tijdens zijn tweede procédure.

Verzoeker was oprecht.

Het kan niet aan verzoeker verweten worden dat hij, in het begin, over de totaliteit van zijn problemen

wilde spreken.

Het is logisch om te denken dat deze nieuwe informatie relevant zou zijn.

Uiteraard, dit neemt niet weg dat hij over het probleem van zijn seksuele geaardheid wilde spreken en

dit heeft de grote meerderheid van de persoonlijke onderhouden, qua tijd, in beslag genomen.

Dat verzoeker bijkomende informatie wenst te verschaffen, betekent absoluut niet dat zijn

homoseksualiteit enkel een voorwendsel was om opnieuw tot de asielprocedure te worden toegelaten.

Verzoeker heeft een gedetailleerd relaas verteld in verband met zijn homoseksualiteit. Dit kan moeilijk

als een voorwendsel omschreven worden.

Men kan uiteraard twee problemen van verschillende aarden hebben. Het is niet dat als men over één

praat dat de andere dan niet kan bestaan. Gelet op de aard van zijn problemen met betrekking tot zijn

seksualiteit en het cultuur van zijn land van herkomst, is het niet verassend dat verzoeker, in het begin,

niet over zijn seksuele geaardheid wilde spreken.
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2.

Verzoeker heeft over zijn seksuele ervaringen met openheid gesproken maar dit was in begin geen

evidentie.

Tijdens zijn eerste persoonlijke onderhoud heeft verzoeker eerst over zijn oorspronkelijke problemen

gesproken. Na dat hij gevraagd was of deze problemen de enige waren die hij heeft, heeft hij

verduidelijkt, "Dat was vroeger.." (pag. 12, eerste onderhoud)

Aan de protection officer heeft verzoeker verteld dat hij nu, sinds zijn aankomst in België "een ander

soort leven" heeft. (pag. 13) Het is duidelijk van de notities van het persoonlijk onderhoud dat verzoeker

zijn homoseksualiteit niet vergeten was of dat het geen echte reden is. Hij heeft gewoon eerst over zijn

eerste probleem gesproken en toen hij gevraagd werd of de problemen met zijn vader de enige

probleem is om te kunnen terugkeren is hij over zijn seksualiteit begonnen te vertellen, doch eerst met

wat terughoudendheid.

Verzoeker verklaart dat hij zijn geaardheid steeds heeft verzwegen uit schroom en angst voor repressie.

Gelet op het feit dat verzoeker afkomstig is uit een cultuur waar homoseksualiteit taboe lijkt en hij thans

voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij de ontdekking en de beleving van zijn geaardheid zelf als

problematisch ervaart, mag Uw Raad begrip opbrengen voor verzoekers stilzwijgen in de loop van de

administratieve procédure.

De interpretatie van het onderhoud in de beslissing van verweerster is niet nauwkeurig en is selectief.

Toen de protection officer hem heel specifiek gevraagd heeft over een liefdesrelatie met een man, werd

verzoeker genoodzaakt om zich te forceren om erover te praten.

Gelet op de gevoeligheid van de vragen over iemands persoonlijke levenssfeer, met name de

seksualiteit van verzoeker, kan uit het feit dat hij - wegens zijn terughoudendheid bij het beantwoorden

van vragen over dit aspect van zijn leven - bij de eerste asielaanvraag niet meteen heeft verklaard

homoseksueel te zijn, niet de conclusie worden getrokken dat verzoeker ongeloofwaardig is.

Zelfs in het begin, bij het beantwoorden van vragen, heeft verzoeker zich terughoudend opgesteld.

3.

Dat het vertellen van de waarheid over zijn seksualiteit hem toegang zou geven tot de asielprocedure is

nuttig voor hem, maar dat neemt niet weg dat het verhaal waar is.

4.

Verweerster twijfelt over het feit dat verzoeker homoseksueel is.

Dat verzoeker in het begin niet zo gemakkelijk over zijn homoseksualiteit kon praten, ligt aan de aard

van zijn vrees.

Er mag geen twijfel over zijn seksualiteit bestaan.

Dat verzoeker zijn seksualiteit niet goed begrijpt of niet kan beschrijven ligt aan zijn eigen verwaring en

onzekerheden doch hij heeft duidelijkheid kunne verschaffen over zijn gevoelens en belevenissen:

"Soms doe iik seks met mezelf omdat ik vanachter de neiging had.. ."(pag. 10 tweede onderhoud)

"Ik keek ook naar video 's waar twee jongens seks hadden(pag. 12, idem)

Over de betrekkingen met [M.], zei verzoeker, "Wij waren beiden actief en passief. Alles was

wederzijds." (pag. 13, idem)

Over de periode in Irak, "Ik was bang, ik durfde het niet te uiten. (pag. 14, idem)"

"Ik zou het niet durven, hoe zou ik durven. Ik durfde dat niet, daar absoluut niet. Ze zouden me

doden(idem)

Ook al had men dat niet willen vertellen, als dat een incidenteel voordeel blijkt te hebben, dan is het

logisch dat verzoeker gebruik zou maken van de gelegenheid om het vluchtelingenstatuut aan te vragen

om voor hemzelf de nodige bescherming te bekomen (dat hij niet mocht krijgen, aangezien het verhaal

met betrekking tot zijn vader als niet geloofwaardig werd beschouwd).

5.

Verweerster twijfelt dat het mogelijk is dat verzoeker homoseksueel zou zijn geworden door verkracht te

worden op regelmatige tijdstippen door een oudere neef.

Verweerster wenst te beweren dat dit niet mogelijk zou zijn. Dit lijkt mij een medische / psychiatrische

stelling die verweerster niet in staat is om te verschaffen.

6.

Dat verzoeker een echte liefdesrelatie met een vrouw, [D.], had, neemt niet weg dat verzoeker nu

homoseksueel is. Misschien is verzoeker biseksueel. Dat is mogelijk en zou even gevaarlijk voor

verzoeker in Irak zijn.

Het is onmogelijk dat verzoeker heteroseksueel is zoals verweerster impliceert.
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Bovendien, verzoeker heeft de protection officer verteld dat hij tijdens de seks met [D.] aan mannen

dacht, hoe zij op hem moest liggen voordat hij een erectie kon krijgen.

Het is onredelijk van verweerster om niet te geloven dat verzoeker homoseksueel is gelet op zijn

liefdesrelatie met [D.].

Hij valt dan misschien niet onder het klassieke patroon dat de verwerende partij voor ogen lijkt te

hebben gehad, maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat de belevenissen de geaardheid van

verzoeker alleen maar lijkt te bevestigen.

7.

Verzoeker heeft bovendien verteld over zijn gevoelens voor [M.a.J.] en dat verzoeker hem graag begon

te zien. Zij hadden bovendien intieme betrekkingen.

Verzoeker heeft verteld over zijn seksuele betrekkingen met andere mannen, doch verweerster blijft van

oordeel "dat u een aantal homoseksuele contacten heeft gehad, die geen bewijs vormen van uw

seksuele geaardheid". (stuk 1)

De houding van verweerster is niet ernstig.

Ook al zou verzoeker slechts homoseksuele betrekkingen hebben, dit lijkt voor hem een behoefde te

zijn en dit zou voor hem even gevaarlijk in Irak zijn. Volgens Van Dale is de betekenis van een

homoseksueel iemand "met seksuele gevoelens voor leden van het eigen geslacht". Ongetwijfeld

voldoet verzoeker aan dit voorwaarde.

Bovendien is het relaas van verzoeker meer dan het melden van een aantal homoseksuele contacten.

8.

Verzoeker heeft in détail verteld over zijn gevoelens, over zijn intieme betrekkingen, over de personen

met wie hij intieme betrekkingen heeft gehad, over zijn verkrachtingen als kind, die een invloed hebben

gehad op zijn seksualiteit en zijn seksuele noden.

Verzoeker had bovendien een attest bijgebracht waaruit blijkt dat hij Het Roze Huis in Antwerpen heeft

gecontacteerd voor hulp en advies. Dat was niet slechts, zoals geïnsinueerd door verweerster, pour les

besoins de la cause. Verzoeker heeft hulp en steun nodig.

Verzoeker brengt een attest bij van een sociaal werker van de Vzw Alias die niet aan de

homoseksualiteit van verzoeker twijfelt. (stuk 3) Verzoeker gaat een begeleiding bij Alias beginnen.

Aangezien verzoeker reeds 'hulp', geld en materiële steun heeft mogen ontvanen van iemand (de

Portuguees) nadat hij seksueel betrekkingen met hem heeft gehad, dit lijkt een verstandige beslissing te

zijn. Verzoeker keert in een precaire situatie en is zeer kwetsbaar.

Verweerster verwijt verzoeker dat hij niet op de hoogte is van Gay Pride of van andere gay

ontmoetingsplaatsen.

Verzoeker heeft verteld dat hij uitging in Amsterdam met Mohamed. Hij was op de hoogte van het

bestaan van organisaties, plaatsen voor homoseksuele personen doch hij heeft ze zelf nooit bezocht of

geraadpleegd.

Bovendien, men gaat er verkeerdelijk van uit dat, om homoseksueel te zijn, men op de hoogte moet zijn

van het homoseksuele milieu en dat men naar homovriendelijke plaatsen of cafés moet gaan.

Niets is minder waar, zeker niet voor iemand die durft zijn homoseksualiteit niet te uiten in het publiek.

9.

Verweerster verwijt verzoeker dat hij zichzelf niet duidelijk kan omschrijven als zijnde homoseksueel. Dit

heeft nogmaals te maken met zijn terughoudendheid, gelet op de cultuur vanwaar hij afkomstig is, met

naam, Irak.

Verzoeker heeft gezegd dat het voor hem "zeer moeilijk is", maar dat het iets is dat hij "graag doet”.

De relaties, die verzoeker heeft gehad, zijn geheim en dit gelet op zijn cultuur en zijn moeilijkheid om

zich aan te passen aan en cultuur waar er geen schaamte mag zijn om zich als homoseksueel te

bestempelen en gedragen.

Verzoeker heeft bevestigd dat hij wel tot mannen was aangetrokken toen hij nog in Irak woonde, doch

dat hij bang was en dat hij zich niet durfde te uiten.

Hij heeft bevestigd dat hij bang is in Irak om gedood te worden omwille van zijn seksualiteit. De

seksualiteit van verzoeker is niet te betwisten.

10.

In 2018 is het nog steeds gevaarlijk om in Irak te wonen als homoseksueel persoon. Verschillende

mensen worden elk jaar vermoord op basis van geruchten in verband met seksualiteit, laat staan om

effectief homoseksueel te zijn. Mensen zijn bang om hun seksualiteit te uiten. (stuk 4)

Uit landeninformatie blijkt dat mensen die behoren tot de LGBT gemeenschap, mensen aan wie een

dergelijke geaardheid wordt toegeschreven, mannen die er niet mannelijk genoeg uitzien of mensen die
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ervan worden beschuldigd "afwijkend seksueel gedrag te vertonen" in Irak een groot risico lopen om het

slachtoffer te worden van geweldplegingen, folteringen en moord in Irak, dat de milities daarin een grote

rol spelen en er op dat vlak sprake is van straffeloosheid. (stuk 4)

De protection officer heeft gevraagd waarom verzoeker bescherming nodig heeft als hij alles geheim wilt

houden. Dit is zeer onrealistisch en ongepast aangezien geruchten in Irak volstaan om vermoord te

worden. Verzoeker beseft al te goed dat zijn uiterlijk en zijn manieren vragen zouden doen rijzen. (pag.

15 tweede onderhoud) Bovendien, ook al zou dit mogelijk zijn, quod non, verwacht verweerster dat

verzoeker zijn seksualiteit moet onderdrukken?

Het Hof van Justitie heeft in zaken X, Y en Z (C-199/12, C-200/12 en C- 201/12) geoordeelde dat dit van

niemand mag verwacht worden. Het kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat de asielzoeker 'ter

vermijding van het risico van vervolging, in zijn land van herkomst zijn homoseksualiteit geheim houdt of

zich bij de invulling van die seksuele gerichtheid terughoudend opstelt. '

Bovendien, verzoeker moet kunnen leven: zijn seksueel geaardheid is een belangrijk deel van zijn leven

en hij gaat het niet kunnen onderdrukken. Volgens het Hof van Justitie, de seksuele geaardheid van een

persoon vormt een zodanig fundamenteel kenmerk voor de identiteit van de betrokkene dat niet mag

worden geëist dat hij die verbergt of opgeeft.

Verzoeker zal in gevaar in Irak zijn.

Onterecht heeft verweerster zijn verzoek om internationale bescherming geweigerd.”

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM). Verzoeker licht dit als volgt toe:

“In eerste instantie dient te worden vastgesteld dat de betreffende weigeringsbeslissing van het

toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus artikel 3 EVRM en het

fundamenteel non refoulement-principe schendt.

(…)

Verzoeker is overtuigd dat als hij terug naar Irak zou keren dat hij gedood zal zijn gelet op zijn

seksualiteit/seksueel geaardheid.

Door de weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus wordt artikel 3

EVRM geschonden.

Bovendien zou verweerster van verzoeker verwachten dat hij zijn seksualiteit moet onderdrukken en

verbergen om toch veilig in Irak te kunnen leven, dit zou een schending van artikel 3 uitmaken.

Dit zou een onmenselijke en vernederende behandeling uitmaken.

Bovendien, te verwachten dat verzoeker op een geheime manier moet leven en zijn seksualiteit

onderdrukken, is een schending van zijn recht op een privéleven in de zin van artikel 8 EVRM.”

2.2. Nieuwe elementen

2.2.1. Verzoeker voegt bij ter ondersteuning van zijn verzoekschrift volgende stukken toe:

- een attest van Alias Vzw van 9 augustus 2018;

- een internetartikel van The Independent van 5 juli 2017 over de moord op een Iraaks mannelijk model;

- een internetartikel van Human Rights Watch van 18 augustus 2016 “Iraq: Cleric’s call against anti-

LGBT violence”;

- een artikel van Human Rights Watch van 16 april 2018 “Audacity in adversity – LGBT activism in the

Middle East and North Africa”.

2.2.2. Tijdens de terechtzitting legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, §1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over met als nieuwe elementen:

- een attest van medische en sociale opvolging van verzoeker bij Alias Vzw (21 augustus 2018, 7

augustus 2018, 4 september 2018, 11 september 2018, 18 september 2018, 16 oktober 2018, 19 en 23

en 24 oktober 2018, 6 november 2018, 9 november 2018, 20-21 en 28 november 2018, 12 december

2018);

- een medisch attest van dr. Colle van 23 oktober 2018;

- een attest van een psycholoog van 30 november 2018.

2.3. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid

van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel
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aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsont-

werp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 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 verzoeker daarop. Hij dient verder niet op alle aangevoerde argumenten

in te gaan.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

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

Vreemdelingenwet. De Raad dient daarbij een gemotiveerd arrest te vellen dat aangeeft om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.2. De bewijslast

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

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid

1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen dienen te

worden gelezen.

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, die beperkt is tot deze eerste fase, 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 opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald.

De verzoeker moet aldus 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. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden gehou-

den 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, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

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

2.4. Onderzoek van de vluchtelingenstatus

2.4.1. Juridische basis

Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”.

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Verdrag van Genève. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het

land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

2.4.2. Beoordeling

2.4.2.1. Verzoeker heeft de Iraakse nationaliteit en is een sjiitische Arabier afkomstig uit Bagdad. Zijn

vluchtrelaas steunt op twee motieven. Ten eerste verklaart verzoeker een liefdesrelatie met een man te

hebben en homoseksueel te zijn. Ten tweede bevestigt hij het eerdere relaas uiteengezet in zijn eerste

beschermingsverzoek en haalt hij aan dat zijn voormalige woning werd beschoten en in brand gestoken

omwille van de collaboratie van zijn vader met de Amerikanen. Verzoeker vreest hij bij terugkeer naar

Irak gedood te worden door milities omdat hij de zoon is van een collaborateur en omdat hij homo-

seksueel is.

2.4.2.2. Verzoeker heeft in het kader van zijn tweede beschermingsverzoek een aantal documenten

voorgelegd aan het CGVS in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming (AD CGVS, stuk

16, map met ‘documenten’).

In de motieven van de bestreden beslissing kan worden gelezen dat de voorgelegde documenten zowel

inhoudelijk als vormelijk werden beoordeeld door de verwerende partij. Tevens werden deze

documenten in samenhang met de door verzoeker afgelegde verklaringen beoordeeld waarbij werd

nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende helder, gedetailleerd en specifiek, consistent en

aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van zijn vluchtrelaas, in het licht van de relevante

informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de voorgelegde documenten, als

geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

2.4.2.3. Verzoekers tweede vluchtmotief, met name zijn vrees voor vervolging omdat hij de zoon is van

een collaborateur, werd in het kader van het eerste beschermingsverzoek reeds door de verwerende

partij ongeloofwaardig bevonden. De weigeringsbeslissing werd door de Raad bevestigd waarna geen

cassatieberoep werd ingesteld. Deze beoordeling staat vast tenzij er nieuwe elementen opduiken die

een ander licht op de zaak zouden werpen. De Raad besluit, na lezing van het administratief dossier,
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dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers bijkomende verklaringen over het in brand steken

van zijn voormalige woning die in het verlengde liggen van de voorgehouden problemen omwille van de

collaboratie van zijn vader die verzoeker reeds te berde bracht in een eerste beschermingsverzoek en

die ongeloofwaardig werden bevonden. Dit besluit wordt terdege onderbouwd door volgende pertinente

motieven van de bestreden beslissing, die integraal worden overgenomen:

“Wat betreft uw aanvullende bewering dat uw voormalige woning werd beschoten en in brand gestoken

in augustus 2017 omdat de buurt wou verhinderen dat jullie er terug zouden komen wonen, blijkt dat het

hier gaat om feiten die voortvloeien uit de feiten die u in uw eerste verzoek om internationale

bescherming aanhaalde. U stelde immers dat de reden dat jullie huis werd in brand gestoken en

beschoten, was dat de buurt had gemerkt dat uw moeder en zussen er waren langsgekomen toen zij er

waren gaan schoonmaken. Omdat uw vader een ‘spion’ was konden ze niet aanvaarden dat uw familie

er zou terugkeren (npo 1, p. 9-12). Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige verzoek

bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze

als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier echter niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te

doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

De vijftien foto’s van een huis in de wijk al-Basateen die u neerlegt ter ondersteuning van uw

beweringen kunnen niet aantonen dat jullie huis omwille van het werk van uw vader werd beschoten en

in brand gestoken nadat uw familie er poogde terug te keren.

De foto’s tonen een huis dat duidelijk al geruime tijd leegstaat en waarvan de ijzeren toegangsdeur met

een verroeste ketting is afgesloten. Onderaan het gebouw waren ooit winkels, op de eerste verdieping

waren drie appartementen (npo 1, p. 9, 10 ; npo 2, p. 3). Op drie van de foto’s is te zien dat er twee

ronde gaatjes in de deur zijn. Er zijn geen indicaties dat deze gaatjes recent ontstaan zijn en of dit het

gevolg was van kogels. Indien deze twee gaatjes het gevolg van kogels zouden zijn is onduidelijk van

wanneer ze zouden dateren en eveneens of het ging om een ‘aanslag’ op het gebouw, laat staan dat er

een verband zou uit blijken met uw familie. U geeft trouwens zelf aan dat verschillende families dit

gebouw in het verleden bewoonden (npo 1, p. 10). Er is een duidelijke roetaanslag op een deel van de

buitengevel van het gebouw, wat mogelijk de oorzaak is van een brand maar wat bijvoorbeeld ook zou

kunnen veroorzaakt zijn door blootstelling aan uitlaatgassen van bijvoorbeeld een generator. Indien de

oorzaak een brand was, vond deze niet plaats in één van de appartementen, aan de balkons is immers

duidelijk te zien dat er binnen geen roetaanslag is. Ook op grondniveau is geen indicatie van een

brand. De zwarte roetaanslag begint op het niveau waar op het eerste gezicht ooit een externe

airconditioning hing. Er is geen duidelijke indicatie dat een eventuele brand kwaad opzet zou zijn

geweest. Dat uit één van de foto’s blijkt dat de straat is afgesloten kan mogelijk een indicatie zijn dat het

hier vroeger, in de periode van zwaar sektarisch geweld, een probleembuurt was. De staat van het huis

zou ook daarmee te maken kunnen hebben. U stelt in dat verband zelf dat de straat met betonblokken is

afgesloten omdat iedereen angst heeft (npo 2, p. 3).

U stuurde via uw advocaat nog een e-mail met een video van de ‘beschoten gezinswoning’ naar het

CGVS. U liet na deze informatie op een fysieke drager over te maken. De informatie die in deze video te

zien was komt overeen met wat op de neergelegde foto’s te zien is.

U stelde een video te hebben gekregen van het brandende gebouw en deze te hebben getoond bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U zou deze echter niet meer hebben (npo 1, p.10). Uit het nazicht

van uw verklaring bij de registratie van uw volgend verzoek blijkt u echter enkel foto’s te hebben

vermeld. Er is geen sprake van een video (verklaring volgend verzoek, punt 19).

Er zijn trouwens ook vraagtekens te plaatsen bij uw bewering dat het hier om jullie familiewoning gaat.

Zo gaat het hier blijkens de op de foto’s zichtbare straatnaamplaat, inderdaad om een woning in de wijk

(mahallah) 346, straat (zukak) 21, wijk al-Basateen. Of het hier gaat over het huis nummer 5, waar uw

familie ooit in zou gewoond hebben blijkt echter niet uit de foto’s. In uw eerste verzoek heeft u overigens

nooit naar de wijk al- Basateen verwezen maar verwees u steeds naar de wijk al-Shaab (verklaring DVZ

28 januari 2016, punt 10; gehoorverslag 15/22471 van 4 juli 2016, p.3). Dat is wel zeer vreemd als op de

straatnaamplaat expliciet al- Basateen staat vermeld. Slechts in uw volgend verzoek, als u de foto’s

neerlegt, vermeldt u de wijk al-Basateen, stellende dat het een subwijk van al-Shaab is (Verklaring

volgend verzoek, punt 10; npo 1, p. 8). Uit uw facebookpagina blijkt overigens dat u van de wijk

Karradah bent en daar naar school ging (zie administratief dossier – map landeninformatie). Dat is een

heel andere regio van Bagdad dan de wijken al-Shaab of al-Basateen. Hiermee geconfronteerd stelt u

dat dit allemaal ‘fake’ is en dat u dat enkel zo heeft op facebook gezet omdat het de sjiekste wijk in Irak
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is (npo 2, p. 23). Het hoeft geen betoog dat dit de geloofwaardigheid aantast van uw beweerde

woonplaats in Bagdad.

Concluderend wordt vastgesteld dat, zelfs zou het hier gaan om de vroegere familiewoning, de foto’s

geen bewijs vormen van kwaad opzet. Er blijkt bovendien niet uit de foto’s dat de woning ooit werd

verlaten in verband met de beweerde problemen met uw vader, de foto’s kunnen dus ook op geen

enkele wijze de geloofwaardigheid daarvan herstellen.”

Verzoeker laat deze motieven geheel ongemoeid en onderneemt in zijn verzoekschrift geen ernstige

poging om de bovenvermelde pertinente vaststellingen en overwegingen aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, te verklaren of te weerleggen.

De Raad treedt de verwerende partij dan ook bij in het terechte besluit:

“De conclusies in verband met de problemen van uw vader uit uw eerste verzoek om internationale

bescherming blijven daarmee onverminderd staande. Gezien geen geloof wordt gehecht aan deze pro-

blemen en daaruit voortkomende problemen, kunnen deze geen basis vormen voor een risicoanalyse in

het licht van de toekenning van een internationale beschermingsstatus.”

2.4.2.4. Wat betreft verzoekers eerste vluchtmotief, met zijn voorgehouden liefdesrelatie met een man

en zijn homoseksuele geaardheid, blijkt uit de bestreden beslissing dat niet aannemelijk wordt bevonden

dat verzoeker werkelijk homoseksueel geaard is. Er wordt hoogstens aangenomen dat verzoeker een

aantal homoseksuele contacten heeft gehad maar deze vormen op zich geen bewijs van zijn voorge-

houden seksuele geaardheid. De verwerende partij is niet overtuigd dat verzoekers voorgehouden

homoseksuele geaardheid een onvervreemdbaar kenmerkt vormt dat deel uitmaakt van zijn identiteit en

zijn fysieke en psychische integriteit.

De verwerende partij komt tot dit besluit op basis van een aantal pertinente vaststellingen waarover zeer

omstandig worden gemotiveerd. Na lezing van het administratief dossier, stelt de Raad vast dat de

bevindingen van de commissaris-generaal met betrekking tot het vluchtrelaas, zoals uitgebreid

weergegeven in de motieven van de bestreden beslissing, steun vinden in het administratief dossier,

betrekking hebben op de kern van het vluchtrelaas alsook pertinent en correct zijn.

2.4.2.5. Vooreerst stelt de verwerende partij terecht vast dat verzoekers gedrag erop lijkt te wijzen dat

zijn beweerde liefdesrelatie met een andere man enkel een voorwendsel was om toegang te krijgen tot

de asielprocedure.

Verzoeker argumenteert in zijn verzoekschrift dat hij oprecht was en dat het hem niet kan worden

verweten dat hij, in het begin van het gehoor, over de totaliteit van zijn probleem wilde spreken en

bijkomende informatie verschafte over zijn oorspronkelijke probleem dat verband houdt met de

collaboratie van zijn vader, hetgeen absoluut niet betekent dat zijn homoseksualiteit enkel een

voorwendsel was om tot de asielprocedure te worden toegelaten. Hij stelt verder dat hij verlegen is over

zijn homoseksualiteit en dat het gelet op de cultuur in zijn land van herkomst niet verrassend is dat hij in

het begin niet over zijn seksuele geaardheid wilde spreken. De Raad wordt gevraagd om begrip op te

brengen voor zijn stilzwijgen tijdens de administratieve procedure en rekening te houden met het

gegeven dat verzoeker gedetailleerd over zijn homoseksualiteit heeft verteld.

Hoewel begrip kan worden opgebracht voor gevoelens van schaamte en terughoudendheid gezien de

Iraakse culturele achtergrond van verzoeker, kunnen deze vergoelijkingen en excuses in dit geval de

Raad echter niet overtuigen.

De Raad benadrukt dat voormelde vaststelling niet berust op het gegeven dat verzoeker zijn

voorgehouden homoseksuele gerichtheid niet heeft aangevoerd bij zijn eerste verzoek om internationale

bescherming, zoals verzoeker ten onrechte lijkt te betogen in zijn verzoekschrift. De vaststelling berust

wel op het feit dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken aangaf dat zijn liefdesrelatie met een

man hét nieuwe element en de hoofdreden was dat de basis vormde van zijn tweede beschermings-

verzoek, hij dit element op het CGVS in het geheel niet meer uit eigen beweging vermeldde maar enkel

nog maar verwees naar de elementen met betrekking tot de collaboratie van zijn vader (AD CGVS, 2de

verzoek, stuk 13, gehoorverslag 1, p. 6-8).

Verzoeker werd herhaaldelijk gevraagd of er nog andere redenen waren waarom hij niet in Irak kon

leven of waarom hij zich niet elders in Bagdad zou kunnen vestigen. De Raad stelt vast dat verzoeker
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bleef terugkomen op de voorgehouden problemen die zouden voortvloeien uit zijn vaders collaboratie en

stellig bleef volhouden dat deze problemen de enige reden zijn waarom hij niet zou kunnen terugkeren

naar Bagdad (AD CGVS, 2de verzoek, stuk 13, gehoorverslag 1, p. 8 en 12).

Verzoeker wijst in zijn verzoekschrift erop dat, gevraagd of deze problemen de enige waren die hij heeft,

hij in het gehoor heeft verduidelijkt “Dat was vroeger…” en dat hij heeft verteld dat hij nu “een ander

soort leven” heeft. Verzoeker meent dat hieruit blijkt dat hij zijn homoseksualiteit niet vergeten was en

dat hij over zijn seksualiteit is beginnen te vertellen doch eerst met wat terughoudendheid.

Verzoekers betoog vindt echter geen steun in de stukken van het administratief dossier. Verzoeker werd

gevraagd hoe dit nieuw soort leven hem verhindert om terug te keren naar Bagdad. Daarbij moet

worden vastgesteld dat verzoeker opnieuw enkel verwees naar de problemen gelieerd aan zijn vader,

de risico’s die hij nam om naar België te komen en de algemene veiligheidssituatie in Irak (AD CGVS,

2de verzoek, stuk 13, gehoorverslag 1, p. 13).

Verzoeker werd vervolgens nog ettelijke malen op verschillende manieren gevraagd of er nog andere

redenen zijn waarom hij niet terug zou kunnen. Hij bracht evenwel geen enkele andere reden aan (AD

CGVS, 2de verzoek, stuk 13, gehoorverslag 1, p. 13-14). Vervolgens kan in het gehoorverslag deze

bemerking van de protection officer worden gelezen: “Kijk ik heb nu alles geprobeerd wat ik kan om u uit

eigen wil te laten vertellen, ik ga nu bijkomende vragen stellen.” Daarop antwoordde verzoeker: “Ik kan

me niet inbeelden wat ik nog moet toevoegen. Stel de vraag!” (AD CGVS, 2de verzoek, stuk 13,

gehoorverslag 1, p. 14). Verzoeker werd er dan op attent gemaakt dat hij als hoofdreden voor zijn

tweede asielverzoek iets totaal anders opgaf. Hij antwoordde daarop: “Welk reden had ik toen gegeven,

kan u me een tip geven, ik ben bereid te antwoorden.”

Het is pas wanneer de protection officer verzoeker letterlijk zegt dat hij als nieuw element een liefdes-

relatie met een man had aangebracht, dat verzoeker zich hieromtrent iets herinnert (AD CGVS, 2de

verzoek, stuk 13, gehoorverslag 1, p. 14).

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat verzoeker het nieuw element helemaal vergeten schijnt te zijn

totdat de protection officer er hem uitdrukkelijk aan herinnert. De verwerende partij stelt zich terecht op

het standpunt dat dit gedrag van verzoeker er op lijkt te wijzen dat hij dit nieuwe element, met name de

voorgehouden liefdesrelatie met een man, slechts gebruikte als voorwendsel om een tweede maal

toegang te krijgen tot de asielprocedure. Deze beoordeling vindt trouwens steun in de overige

verklaringen van verzoeker, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente motieven van de bestreden

beslissing die integraal worden overgenomen:

“Reeds als u vertelt over het recente in brand steken van jullie huis in Bagdad haalt u aan dat uw

advocaat u had gezegd hebben dat u een nieuw verzoek om internationale bescherming moest indienen

om de brand ten berde te brengen (npo 1, p. 8). Daarna haalt u aan dat uw probleem was hoe u die

foto’s zou kunnen voorleggen om u te verdedigen (npo 1, p. 14). U stelt verder dat het CGVS u verplicht

om zoiets te zeggen (npo 1, p. 15). Terwijl u op straat leefde, na uw afwijzing door de RvV, zou uw

kennis, Kosay el-Kabaawi, u dan hebben aangeraden als homo een verzoek om internationale

bescherming in te dienen, omdat u toch al oorringen droeg (notities persoonlijk onderhoud van 24 april

2018 (npo 2), p. 19).”

Wat er ook van zij, de Raad meent, in navolging van de verwerende partij, dat het gegeven dat

verzoeker in eerste instantie, buiten de voorgehouden problemen gelieerd aan de collaboratie van zijn

vader, geen enkel ander element kan identificeren dat een gevaar zou kunnen opleveren bij terugkeer

naar Irak, ernstig afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het nieuwe element, dit is zijn liefdesrelatie

met een man en zijn voorgehouden homoseksuele geaardheid. Minstens doet deze houding van

verzoeker afbreuk aan de ernst van dit nieuw element. Mocht verzoeker werkelijk een liefdesrelatie

hebben met een man, is het niet aannemelijk dat hij er niet zelf aan denkt dit te vermelden wanneer hij

er herhaaldelijk naar wordt gevraagd. Verzoekers eigen houding tijdens het gehoor maakt dat het

nieuwe element onvoldoende zwaarwichtig voorkomt om een gegronde vrees voor vervolging te

rechtvaardigen.

2.4.2.6. De beoordeling van verzoekers vrees voor vervolging omwille van zijn voorgehouden

homoseksuele geaardheid kan zich evenwel niet beperken tot deze enkele vaststelling. Er dient tevens

een onderzoek en beoordeling te worden gevoerd naar de geloofwaardigheid van de homoseksuele

geaardheid van verzoeker.

Het Hof van Justitie heeft gesteld dat homoseksuelen kunnen worden geacht een sociale groep te

vormen wanneer ze voldoen aan de twee cumulatieve voorwaarden die daartoe worden gesteld.
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Wat betreft de eerste voorwaarde stelt het Hof dat de seksuele gerichtheid van een persoon een

dermate fundamenteel kenmerk voor zijn identiteit is dat van de betrokkene niet mag worden geëist dat

hij dit opgeeft. Homoseksuele geaardheid betreft dus inderdaad “een onvervreemdbaar kenmerk dat

deel uitmaakt van zijn identiteit en zijn fysieke en psychische integriteit” dat gemeenschappelijk is aan

deze bepaalde groep van personen, zoals verwerende partij terecht stelt.

Wat betreft de tweede voorwaarde blijkt uit de landeninformatie die verzoeker toevoegt genoegzaam dat

homoseksuelen in Irak worden beschouwd als leden van een groep die een eigen identiteit heeft omdat

zij in haar directe omgeving als afwijkend wordt beschouwd (HvJ 7 november 2013, C-199/12 tot en met

C-201/12).

De verwerende partij stelt terecht dat “het voorkomen van sterke vriendschapsrelaties tussen mannen of

zelfs seks onder mannen niet noodzakelijk impliceert dat deze mannen zich homoseksueel geaard

voelen in de zin dat dit een onvervreemdbaar deel zouden uitmaken van hun identiteit en hun fysieke en

psychische integriteit. Zo kan de onmogelijkheid van sociaal en seksueel contact tussen ongehuwde

mannen en vrouwen omwille van maatschappelijke normen (seksuele eer) ertoe leiden dat zowel

diepgaande vriendschapsrelaties als seksuele interactie in bepaalde gevallen tussen leden van

hetzelfde geslacht plaatsvindt uit ”noodzaak”, als surrogaat van heteroseksuele betrekkingen.”

De Raad benadrukt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen seksuele praktijken, seksuele

gerichtheid en seksuele identiteit. Aangezien een seksuele praktijk niet noodzakelijk samenvalt met de

seksuele identiteit, vormt het onderhouden van seksuele contacten met mannen nog geen bewijs van

een homoseksuele geaardheid. Van een verzoeker mag dan ook worden verwacht dat hij in zijn

verklaringen meer doet dan enkel seksuele praktijken toe te lichten.

Aldus moet nader worden onderzocht of verzoekers voorgehouden seksuele gerichtheid op personen

van hetzelfde geslacht, geloofwaardig is. Daartoe moet worden gepeild naar verzoekers eigen

ervaringen en persoonlijke beleving met betrekking tot zijn seksuele gerichtheid, wat dit voor hem en zijn

omgeving betekent of heeft betekend, desgevallend wat de situatie is voor personen met die gerichtheid

in zijn land van herkomst en hoe verzoekers ervaringen, ook volgens zijn vluchtrelrelaas, in het

algemene beeld passen.

De Raad treedt de verwerende partij bij in het standpunt dat indien bij een verzoeker om internationale

bescherming het besef van homoseksuele geaardheid als onlosmakelijk deel van zijn eigen identiteit

ontbreekt, er niet blijkt dat het niet kunnen beleven (al dan niet openlijk) van zulk een geaardheid bij

terugkeer naar het land van herkomst een schending van fundamentele rechten zou uitmaken.

Bijgevolg impliceert het feit dat van iemand die homoseksueel geaard is niet kan worden verwacht dat

hij deze geaardheid zou verbergen om aan vervolging te ontkomen – net omdat het een fundamenteel

deel van de persoon uitmaakt – niet dat er internationale bescherming moet worden toegekend aan al

wie ooit homoseksuele betrekkingen heeft gehad.

2.4.2.7. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker uitgebreid werd bevraagd over zijn persoonlijke

beleving van zijn voorgehouden homoseksuele geaardheid in België en op welke wijze hij daaraan

invulling geeft dan wel wil en kan geven in België.

In eerste instantie werden verzoekers verklaringen omtrent zijn liefdesrelatie met een man beoordeeld.

De Raad concludeert samen met de verwerende partij dat verzoeker een beeld schetst van een

seksuele relatie uit erkentelijkheid die geen enkele diepgang kende, eerder dan van een werkelijke

liefdesrelatie, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente motieven van de bestreden beslissing, die

integraal worden overgenomen: “De verklaringen die u uiteindelijk over uw beweerde homoseksuele

geaardheid aflegt, na er nota bene door de protection officer aan herinnerd te zijn dat u een

liefdesrelatie met een man had ingeroepen bij dit tweede verzoek, kunnen bovendien ook op zich alles

behalve overtuigen van een werkelijke homoseksuele geaardheid. Integendeel, waar u bij de DVZ een

beeld schetste van samenwonen in het kader van een liefdesrelatie met [M.a.J.] (Verklaring volgend

verzoek, punt 15), blijkt op het CGVS een verontschuldigend verhaal waarbij u na de negatieve

beslissing in uw eerste verzoek in de goot was terechtgekomen. U legt uit dat [M.a.J.] u uit het vuilnis

opraapte, dat hij alles voor u deed, dat hij weer een mens van u maakte, dat u hem graag begon te zien

en dat jullie seks hadden. U voegt daar echter direct aan toe dat hij een persoon was die alles geeft en

dan alles neemt en u vraagt dan aan de protection officer wat u wel moest doen in zulk een situatie.

Zelfs expliciet gevraagd, later in het persoonlijk onderhoud, of u van Mohamed hield kan u daar niet

gewoon rechtstreeks op antwoorden maar begint u opnieuw te herhalen dat hij u uit het vuilnis haalde
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en zijn hulp niet kan vergeten om uiteindelijk te besluiten dat u ”een klein beetje gevoelens” voor hem

hebt. (…) (npo 1, p. 14-15, 22-23).”

Hoewel u zegt dat u [M.] graag begon te zien vertoont uw relatie met hem ook geen enkele diepgang.

Uw kennis over [M.] beperkt zich tot zijn levensomstandigheden en seksuele relaties in België en het feit

dat hij een neef heeft in België van wie hij bang is dat deze zijn geaardheid zou ontdekken. U kende

tijdens het eerste persoonlijk onderhoud niet eens zijn volledige naam (npo 1, p. 16-18). U weet

evenmin hoe [M.] te weten kwam dat hij homo was terwijl er toch redelijkerwijze kan worden verwacht

dat jullie, als beweerde homo’s, uit een cultuur waar dit onaanvaardbaar is, en een land waar dit

vervolgd wordt, logischerwijze jullie ervaringen zouden besproken hebben (npo 2, p. 22).”

Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift dat hij heeft verteld over zijn gevoelens voor M., dat hij hem graag

begon te zien en dat zij intieme betrekkingen hadden. Hiermee herhaalt verzoeker in wezen zeer

summier zijn eerder afgelegde verklaringen, hetgeen niet van aard is om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten. Het komt aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met

concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waartoe hij in casu in gebreke blijft. In tegen-

stelling tot wat verzoeker beweert, heeft hij niet in detail over zijn gevoelens verteld doch blijkt uit het

geheel van zijn verklaringen dat hij steeds op de vlakte blijft wanneer hem wordt gevraagd naar zijn

gevoelens voor M., of de vraag uit de weg gaat.

In tweede instantie heeft de verwerende partij verzoekers verklaringen over zijn andere beweerde

relaties met mannen in België beoordeeld. De Raad concludeert samen met de verwerende partij dat

deze alles behalve overtuigend kunnen worden genoemd, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente

motieven die integraal worden overgenomen: “Het zou begonnen zijn toen een andere afgewezen

verzoeker om internationale bescherming u vertelde dat hij zich prostitueerde om aan geld te geraken

(npo 2, p. 20). Via hem zou u in contact gekomen zijn met een Portugese klant – de eerste man met wie

u seksueel contact had. U zou met hem een paar keer seks gehad hebben. Toen hij wilde betalen zou u

in eerste instantie geweigerd hebben omdat het voor het plezier was, later zou u uit noodzaak – omdat u

dakloos was - een partiële betaling aanvaard hebben (npo 2, p. 20). Ook met een Marokkaan zou u een

keer seks gehad hebben (npo 2, p. 21). U stelt expliciet dat het hier niet om liefdesrelaties ging maar

enkel over kortstondige seks en vermeldt erbij dat u ook zulke relaties had met [M.], een Irakees uit

Antwerpen die er als een vrouw uitziet en gekend staat als “Emir” (npo 1, p. 19). Zowel bij de Portugese

man als bij “Emir” probeerde u in ruil voor seks beeldmateriaal te verzamelen om als bewijs te gebruiken

in uw volgend verzoek om internationale bescherming (npo 1, p. 15, 18; npo 2, p. 5). U zegt weliswaar

dat u geen (of nauwelijks) vergoeding aanvaardde voor de seks maar alles wijst in de richting van het

verlenen van seksuele gunsten uit noodzaak en/ of opportunisme eerder dan in de richting van een

ontplooiing van uw beweerde homoseksuele geaardheid.”

De Raad stelt vast dat verzoeker deze motieven in zijn verzoekschrift ongemoeid laat.

In derde instantie heeft de verwerende partij onderzocht of verzoeker bepaalde kennis heeft verworven

over de situatie van homoseksuelen in België, door zijn contacten met de homogemeenschap of door

eigen ervaring of onderzoek. De verwerende partij stelt daarbij als volgt vast: “Het valt trouwens op dat

u, behoudens deze vluchtige en opportunistische seksuele contacten, geen enkele interesse betoont in

de mogelijkheden van het beleven van uw beweerde homoseksuele geaardheid in België. U bent in het

geheel niet op de hoogte van het homoseksuele milieu in België. U ging nooit naar homovriende-

lijke plaatsen of cafés (hoewel u toch een aantal homoseksuele mannen beweert te kennen), u kent ook

geen ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in België. Gevraagd of u verenigingen kent die

opkomen voor homorechten stelt u hiervan gehoord te hebben maar u kent er geen enkele. U kent zelfs

de Gay Pride niet (npo 2, p. 18, 19, 21).”

Verzoeker geeft terecht aan dat om homoseksueel te zijn men niet noodzakelijk op de hoogte moet zijn

van het homoseksueel milieu en naar homovriendelijke plaatsen of cafés moet gaan. Hij wijst erop dat

hij zijn homoseksualiteit niet durft uiten in het publiek. Dit blijkt ook uit de gehoorverslagen waar hij

aangaf dat hij bang was om herkend te worden (AD CGVS, 2de verzoek, gehoorverslag 2, p. 19 en 21).

Dit neemt niet weg dat verzoeker, ook al zou hij bang zijn om publiek uiting te geven aan zijn aan

homoseksualiteit, tijdens het gehoor geen blijk heeft gegeven van enige interesse in ontmoetings- en

uitgaansmogelijkheden voor homoseksuelen in België. Het hebben van zulke interesse is geen vereiste

om de voorgehouden homoseksualiteit geloofwaardig te bevinden, doch het gebrek aan interesse wel

een vaststelling die mag worden meegenomen voor beoordeling van verzoekers vrees. Immers,
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aangezien verzoeker blijkbaar geen interesse vertoont in de zogenaamde ‘gayscene’ maakt hij niet

aannemelijk dat hij als anders geaard zal worden gepercipieerd in zijn land van herkomst en om die

reden problemen zou kennen.

2.4.2.8. Verzoeker werd ook uitgebreid bevraagd over het proces van ontdekking, bewustwording en

aanvaarding van zijn voorgehouden seksuele gerichtheid en de wijze waarop hij daarmee omgaat en

omging, zowel in België als in Irak.

Daarbij stelt de verwerende partij met betrekking tot verzoekers ontdekkings- en bewustwordingsproces

in België vast: “In de hele periode die u al in België heeft doorgebracht heeft u zich duidelijk niet verdiept

in wat homoseksualiteit hier betekent. In het eerste persoonlijk onderhoud gevraagd wat u begrijpt

onder homoseksualiteit denkt u dat dat een persoon is die zijn uiterlijk verandert en stelt u dat absoluut

niet te kunnen (npo 1, p. 22). Na verschillende pogingen om dit beeld te nuanceren wordt u tot slot

gevraagd of u zichzelf als homoseksueel beschouwt, maar u blijft rond de pot draaien, stellende dat het

zeer moeilijk is maar dat u zoiets graag doet. U krijgt het in het volledige eerste persoonlijk onderhoud

duidelijk niet over uw lippen om zichzelf als homoseksueel te bestempelen (npo 1, p. 22-24). Zelfs in het

tweede persoonlijk onderhoud heeft u er de grootste moeite mee om over uzelf als homoseksueel te

spreken (npo 2, p. 6-7). U lijkt er daarentegen zeer veel belang aan te hechten om te kunnen verbergen

dat u homoseksueel bent om te kunnen blijven uitgaan met uw niethomoseksuele Iraakse vrienden (npo

1, p. 19). U stelt trouwens dat u ongeacht het al dan niet verkrijgen van een internationale

beschermingsstatus niet van plan bent zich te uiten als gay/homoseksueel geaard (npo 2, p. 16). U stelt

dat u relaties met jongens steeds geheim zal houden omdat het in de Arabische cultuur niet toegelaten

is en omdat u uw familie niet wil kwetsen. U zou om de schijn op te houden zelfs huwen met een vrouw

en dan in het geheim relaties met mannen hebben. U laat begrijpen dat het net dat is wat u in het

westen apprecieert, dat u hier gemakkelijk geheime relaties met mannen kan hebben (npo 2, p. 15-17).

Waar u in het persoonlijk onderhoud ook het trouwen met een man als mogelijkheid opwierp, liet u door

uw advocaat opmerken dat u daarmee geen wettelijke of kerkelijke verbintenis bedoelde maar enkel een

feitelijk samenwonen (npo 2, p. 16; e-mail van Me Renaat Van de Sijpe van 10 mei 2018). Feitelijk

samenwonen impliceert echter evenmin een publieke uiting van seksuele geaardheid.”

Verzoeker benadrukt dat zijn terughoudendheid om zich te omschrijven als homoseksueel te maken

heeft met de cultuur waaruit hij afkomstig is, met name de Iraakse, en de vrees voor vervolging aldaar.

Zijn relaties zijn geheim en hij heeft moeilijkheden om zich aan te passen aan een cultuur waar er geen

schaamte is om zich als homoseksueel te bestempelen en te gedragen.

De Raad meent dat dit betoog waarmee verzoeker zijn terughoudendheid tracht te verklaren niet

overtuigt omdat het niet strookt met het feit dat verzoeker een tweede beschermingsverzoek heeft

ingediend waarbij hij uitdrukkelijk verklaarde dat zijn liefdesrelatie met een man de hoofdreden vormde

voor dit nieuwe verzoek. Aangezien verzoeker zelf deze liefdesrelatie met een man uitdrukkelijk heeft

ingeroepen als een reden om de Belgische overheid om bescherming te verzoeken, ziet de Raad niet in

waarom hij terughoudend en vaag zou zijn om zijn seksuele gerichtheid concreet te benoemen, des te

meer daar hij in het gehoor niet terugdeinst om zijn seksuele handelingen met zichzelf, met mannen en

zijn buurmeisje in Irak meer in detail toe te lichten.

Waar verzoeker stelt dat hij duidelijkheid kon verschaffen over zijn gevoelens en belevenissen, citeert hij

uit de gehoorverslagen die delen waarin hij seksuele praktijken beschrijft, met name met de seks met

M. alsook het zichzelf seksueel bevredigen met een fles of tandenborstel langs achter. Het is weinig

coherent dat verzoeker zonder schaamte zulke intieme details van zijn privéleven meedeelt, enerzijds,

maar dan weer beschaamd zou zijn om zichzelf als homoseksueel te benoemen, anderzijds. Zoals

reeds gesteld, het gegeven dat iemand een seksuele praktijk ontwikkelt met personen van hetzelfde

geslacht is niet voldoende om een homoseksuele geaardheid vast te stellen. Uit de uittreksels van het

gehoorverslag die verzoeker in zijn middel citeert, kan absoluut niet worden opgemaakt dat verzoeker

diepere gevoelens zou koesteren voor mannen, zoals hij beweert. Met andere woorden, zijn seksuele

praktijk lijkt niet te wijzen op een specifieke gerichtheid of op een bepaalde seksuele identiteit.

Verzoekers verregaande terughoudendheid om zichzelf als ‘homoseksueel’ te bestempelen doet in deze

omstandigheden dan ook niet blijken dat hij een ‘homoseksuele’ identiteit heeft.

Verder stelt de verwerende partij met betrekking tot verzoekers ontdekkings- en bewustwordingsproces

in Irak vast: “Uw eerste “relatie” met een andere man zou geweest zijn met uw toen zestienjarige neef in

Irak (hij zou nu in Frankrijk wonen met zijn gezin). Hij zou u en andere jongetjes uit de buurt, meermaals

verkracht hebben omstreeks de leeftijd van negen à tien jaar bij gebrek aan toegang tot een vrouwelijke

partner (npo 1, p. 21; npo 2, p. 10-13). U had verder in Irak geen relaties met mannen meer en kent
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geen homoseksuele mannen in Irak (npo 2, p.14). Wel denkt u dat de verkrachting door uw neef de

reden is dat u vooral genot kan beleven door anaal gepenetreerd te worden en sinds die verkrachtingen

kan u nog enkel plezier beleven als u aan andere mannen denkt (npo 2, p. 10-11, 12, 14-15). Dat u

homoseksueel zou geworden zijn doordat u op zeer jonge leeftijd op pijnlijke wijze werd verkracht door

een veel oudere neef komt allerminst overtuigend over.”

“De enige liefdesrelatie waarover u met overtuiging kan vertellen is tot slot een heteroseksuele relatie. U

was reeds sinds uw kindertijd verliefd op uw buurmeisje [D.]. Pas aan de universiteit startte u echter een

relatie met haar. Jullie families ontmoetten elkaar en jullie waren van plan om na de universiteit te

huwen (npo 2, p. 8). Zij was de liefde van uw leven (npo 2, p. 9). Het was de bedoeling dat zij u in België

zou komen vergezellen nadat u een internationale beschermingsstatus had verkregen. Door uw lange

afwezigheid en de afwijzing van uw eerste verzoek, eindigde de relatie echter en werd ze uitgehuwelijkt

aan iemand anders. U droomt nog steeds dat zij van haar man zou scheiden en naar hier zou kunnen

komen (npo 2, p. 7). Jullie hadden een bevredigend seksleven, dat jullie in België via de webcam een

tijd verderzetten (npo 2, p. 7). U denkt echter dat u bij andere meisjes geen erectie zou kunnen krijgen

zonder pilletjes (npo 1, p.22; npo 2, p. 7). U stelt dat uw seksleven in het begin moeizaam was, vooral

de ademhaling, de vrouw moet die immers voelen veranderen terwijl ze de man streelt (npo, 2, p. 7).

Doordat [D.] echter instinctief aanvoelde dat u zich minderwaardig voelde, en eerder vrouwelijk, en

daarin meeging kwam het echter goed. Aan haar kon u uw vrouwelijke kant laten zien. Zij behandelde u

soms als een man en soms als een meisje (npo 2, p. 10, 13, 14). U stelt dat u nog steeds smoorverliefd

op haar bent maar tijdens de seks aan een man dacht (npo 2, p. 15). U verbindt dat nog steeds aan de

verkrachtingen door uw neef. Zo moest [D.] ook op u liggen om u een erectie te doen krijgen (npo 2, p.

15). Het louter beweren dat u tijdens de seks met [D.] aan mannen dacht volstaat echter niet om te

overtuigen dat u homoseksueel geaard bent. Dat u een seksleven had dat niet beantwoordt aan wat u

als de heteroseksuele norm ziet, volstaat evenmin om te overtuigen dat u homoseksueel bent.”

Volgens verzoeker is de bevinding dat het niet overtuigend is dat hij homoseksueel zou zijn geworden

omdat hij op jonge leeftijd door een man werd verkracht, een medische dan wel psychiatrische stelling

die de verwerende partij niet kan verschaffen. Verder stelt verzoeker in zijn verzoekschrift dat het

gegeven dat hij een echte liefdesrelatie had met een vrouw niet wegneemt dat hij homoseksueel is en

misschien biseksueel, wat even gevaarlijk is in Irak. Hij benadrukt dat tijdens de seks met zijn Iraakse

buurmeisje hij aan mannen dacht en dat zij op hem moest liggen voordat hij een erectie kon krijgen.

Volgens verzoeker is het onmogelijk dat hij heteroseksueel is zoals de verwerende partij impliceert.

De Raad herinnert eraan dat de verwerende partij niet vermag enig medisch onderzoek of een

medische test, waaronder ook psychologisch onderzoek valt, te gebruiken voor de vaststelling van de

geloofwaardigheid van iemands seksuele gerichtheid (HvJ 2 december 2014, gevoegde zaken C-148/13

tot en met 150/13). Wel dient de verwerende partij de verklaringen van verzoeker over zijn gestelde

seksuele gerichtheid in hun onderlinge samenhang te beoordelen en dit op individuele basis rekening

houdend met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, waartoe

factoren behoren zoals achtergrond, geslacht en leeftijd.

Ook hier moet de Raad vaststellen dat verzoekers verklaringen over het proces van ontdekking van zijn

voorgehouden seksuele gerichtheid bijna integraal op een seksuele praktijk gericht zijn en dat een

aantal elementen, waaruit een gevoelsmatige betrokkenheid spreekt, eerder naar vrouwen georiënteerd

zijn. Er kan worden verwacht dat verzoekers voorgehouden seksuele gerichtheid, of het nu een

homoseksuele of biseksuele geaardheid betreft in de zin van een fundamenteel kenmerk van zijn

identiteit, enigszins zou worden weerspiegeld in zijn verklaringen en gedragingen, hetgeen in casu niet

het geval blijkt te zijn.

Gelet op de bovenvermelde vaststellingen, kan de Raad de verwerende partij bijtreden in het standpunt

dat verzoekers profiel “alles behalve overeen[komt] met dit van een persoon die eindelijk zijn

seksuele geaardheid heeft ontdekt en wil exploreren” en dat verzoeker “de vroegste bewustwording van

[zijn] homoseksuele geaardheid […] niet [kan] overtuigen”.

De Raad benadrukt nog dat in de bestreden beslissing geen uitsluitsel wordt gegeven over verzoekers

seksuele identiteit, noch over de mate van aanvaarding ervan door verzoeker. De commissaris-generaal

beoordeelt enkel of de concrete actuele situatie van verzoeker aanleiding kan geven tot het verlenen

van internationale bescherming. In dat verband wordt in de beslissing enkel gesteld dat “niet

aannemelijk wordt bevonden dat u werkelijk homoseksueel geaard bent”.
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2.4.2.9. De verwerende partij heeft verder de stukken die verzoeker ter staving van zijn voorgehouden

homoseksualiteit heeft voorgelegd onderzocht en beoordeeld. Zij besluit met reden dat de foto’s van

verzoeker en M. enkel aantonen dat zij samen uitgingen en samen naar Amsterdam gingen maar niet

dat zij een homoseksuele relatie hadden. Terecht oordeelt de verwerende partij verder dat de foto’s met

“Emir”, verzoekers openlijk homoseksuele Iraakse kennis, een geënsceneerd en gesolliciteerd karakter

kennen. Immers gaf verzoeker zelf toe dat hij specifiek naar “Emir” ging om bewijzen te verkrijgen van

een relatie, zodat deze foto’s niet kunnen aantonen dat hij homoseksueel is (AD CGVS, 2de verzoeker,

stuk 9, gehoorverslag 2, p. 5). Tenslotte oordeelt de verwerende partij op pertinente wijze dat het attest

waarin de organisatie Çavaria bevestigt dat verzoeker een onthaalgesprek had in het roze huis, geen

enkele mening geeft over zijn seksuele geaardheid en geen enkel engagement impliceert. Omdat dit

gesprek bovendien plaatsvond ruim na verzoekers tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS,

ontstaat sterk de indruk dat verzoeker dit gesprek enkel voerde ten behoeve van zijn beschermings-

verzoek. Verzoeker laat deze beoordeling van de voorgelegde stukken geheel onverlet.

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een attest van Alias Vzw van 9 augustus 2018 waarin de sociaal

werker verklaart dat hij een eerste onderhoud heeft gehad met verzoeker op 7 augustus 2018. Hij stelt:

“We hebben een gesprek gehad over zijn seksualiteit en zijn relaties met mannen en ik kan getuigen dat

[verzoeker] zich als homoseksueel beschouwt en dat ik hierover geen twijfels heb.”

De Raad stelt vast dat dit attest geen feitelijke informatie bevat, zoals waarnemingen over verzoeker,

bijvoorbeeld concrete gedragingen. Het betreft een loutere verklaring van een sociaal werker die na één

gesprek tot de conclusie komt dat verzoeker homoseksueel is, waarbij geen uitleg wordt gegeven over

de context van dit gesprek of over de wijze waarop de sociaal werker tot dit besluit is gekomen.

De verwerende partij heeft een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid om tot een oordeel te komen

inzake de geloofwaardigheid van verzoekers homoseksuele gerichtheid. Verzoeker werd tweemaal zeer

uitgebreid gehoord op het CGVS over zijn eigen ervaringen en persoonlijke beleving met betrekking tot

zijn seksuele gerichtheid, wat dit voor hem en zijn omgeving betekent of heeft betekend, en wat de

situatie is voor personen met die gerichtheid in het land van herkomst van de vreemdeling en hoe

verzoekers ervaringen, ook volgens zijn vluchtrelaas, in het algemene beeld passen. Daar verzoeker

een problematiek van seksuele geaardheid inriep, werden steunmaatregelen verleend in het kader van

de behandeling van zijn beschermingsverzoek. Zo werd zijn verzoek behandeld door een protection

officer met expertise in de problematiek, verzoeker werd specifiek geattendeerd op het feit dat hij vrijuit

mocht spreken over elementen waarvan hij denkt dat ze mogelijk gevoelig liggen en op het feit dat

zowel de tolk als de protection officer gehouden zijn aan de vertrouwelijkheid van verzoekers

verklaringen en zich daartegenover neutraal en respectvol opstellen.

In het licht hiervan, oordeelt de Raad dat aan het attest van Alias Vzw van 9 augustus 2018 en de

verklaring van de sociaal werker slechts weinig gewicht kan worden gegeven en dat deze niet opweegt

tegen de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling van verzoekers verklaringen en stukken die is

voorafgegaan.

In een aanvullende nota voegt verzoeker bijkomende attesten van medische en sociale opvolging bij

Alias Vzw. Deze attesten bevestigen slechts dat verzoeker afspraken heeft gehad bij Alias Vzw in de

periode van augustus 2018 tot december 2018 voor medische hulp en sociale begeleiding zonder

verdere uitleg.

Voorts voegt verzoeker een attest van een psycholoog van 30 november 2018 waarin deze enkel stelt

dat verzoeker lijdt aan een posttraumatische stressstoornis, hetgeen wordt bevestigt in een medisch

attest van dokter Colle van 23 oktober 2018. Nogmaals benadrukt de Raad dat enig medisch onderzoek

of een medische test, waaronder ook psychologisch onderzoek valt, niet mag worden gebruikt voor de

vaststelling van de geloofwaardigheid van iemands seksuele gerichtheid (HvJ 2 december 2014,

gevoegde zaken C-148/13 tot en met 150/13). Verder stelt de Raad vast dat een psycholoog weliswaar

vaststellingen doen met betrekking tot de mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar dat hij

niet met zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen die aan de basis liggen van de

gezondheidsproblemen, zodat dit attest geen sluitend bewijs vormt voor verzoekers vluchtrelaas. De

loutere vaststelling dat verzoeker psychologische problemen heeft, is op zich geen indicatie voor het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

Zoals gezegd brengt verzoeker een medisch attest van dr. Colle aan van 23 oktober 2018. In dit attest

wordt uitgelegd dat Alias vzw een organisatie is die louter met mannelijke sekswerkers (mannen die

seks hebben met mannen) werkt. Er wordt vermeld dat verzoeker “HAV antilichamen in het bloed heeft,

wat wijst op een vroeger doorgemaakt contact met het hepatitis A virus (NB betrokkene had geen

vaccinatie). Het virus heeft een faeco-orale overdracht en wordt erg vaak gezien bij onze populatie.”

Verzoeker stelt in de aanvullende nota dat dit een bewijs is dat hij als mannelijke sekswerker heeft
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gewerkt en dat niet in twijfel mag worden getrokken dat hij homoseksueel is, wat door een

gespecialiseerde vzw niet wordt betwijfeld.

Verzoeker kan in dit betoog niet worden gevolgd. Zoals in de bestreden beslissing met reden wordt

gesteld, kan worden aangenomen dat verzoeker homoseksuele contacten heeft. Zoals reeds gesteld,

moet een onderscheid worden gemaakt tussen seksuele praktijken, seksuele gerichtheid en seksuele

identiteit. Alias vzw houdt zich bezig met de begeleiding van mannelijke prostitués in Brussel, hetgeen

volgens de Raad een verdere bevestiging vormt van verzoekers seksuele praktijk, maar geen uitsluitsel

biedt over zijn geaardheid. Verzoekers seksuele praktijken, in casu zijn werkzaamheid als mannelijke

sekswerker, vormen op zich geen bewijs van een homoseksuele gerichtheid in de zin van een

fundamenteel kenmerk dat deel uitmaakt van zijn identiteit.

2.4.2.10. Het geheel van de voorgelegde stukken en verzoekers verklaringen in acht genomen, besluit

de Raad, in navolging van de verwerende partij, dat verzoeker een homoseksuele geaardheid in de zin

van een fundamenteel kenmerk dat deel uitmaakt van zijn identiteit, niet aannemelijk maakt. Er is dan

ook geen nood aan internationale bescherming om bepaalde rechten aangaande het beleven van een

seksuele geaardheid te garanderen.

Uit de bestreden beslissing blijkt ten slotte dat de verwerende partij ook heeft onderzocht of verzoeker

bij terugkeer naar Irak als homoseksueel zou kunnen worden gepercipieerd. De verwerende partij

overweegt met reden: “Uit het bovenstaande blijkt evenmin dat er, bij terugkeer naar Irak, de perceptie

zou bestaan dat u homoseksueel bent. Wat betreft uw bewering dat u een gegronde vrees voor

vervolging koestert bij terugkeer naar Irak omdat u als homoseksueel zou gepercipieerd worden wegens

uw kapsel, uw manier van stappen of het gaatje van een oorbel in uw oor (npo 2, p. 6) moet in eerste

instantie worden verwezen naar de conclusies uit uw eerste verzoek om internationale bescherming. Er

werd geconcludeerd dat u geen concrete indicaties gaf dat u omwille van het feit dat u in België

westerse kledij droeg, problemen zou meemaken bij terugkeer naar Irak. Bovendien werd opgemerkt dat

u uw westerse kledij kan laten varen bij een terugkeer naar Irak daar het niet kunnen dragen van zulke

kledij niet als vervolging of ernstige schade in vluchtelingenrechtelijke zin kan worden beschouwd.

Deze redenering uit uw eerste verzoek om internationale bescherming geldt evenzeer voor het dragen

van oorbellen of een bepaald kapsel. U beweert dat men de gaatjes van uw oorbellen zou kunnen

ontdekken en u daarvoor zou ombrengen maar brengt daarvan geen enkel concreet bewijs aan.

Informatie dat mensen zouden zijn omgebracht omdat er gaatjes van oorbellen werden ontdekt in hun

oren werd evenmin teruggevonden door het CGVS. Ook voor wat betreft uw bewering dat men uit uw

manier van stappen zou afleiden dat u homoseksueel bent brengt u geen enkele concrete indicatie aan.

Het gaat hier om loutere beweringen die niet volstaan om een gegronde vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade aannemelijk te maken.” Verzoeker houdt een algemeen betoog, met

verwijzing naar landeninformatie, over hoe in Irak aan mensen een homoseksuele geaardheid wordt

toegeschreven. Hij brengt echter geen concrete elementen aan die bovenvermelde beoordeling, die

integraal door de Raad wordt overgenomen, kunnen weerleggen.

2.4.2.11. In casu is niet voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4 van

de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1981, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden

aangenomen.

2.5. Onderzoek van de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Juridische basis

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.
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§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”.

Uit dit artikel volgt dat de verzoeker, opdat hij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten, bij

terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” dient te lopen. Het begrip “reëel risico” wijst op

de mate van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico

moet echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingen-

wet verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden

situaties te voorzien.

2.5.2. Beoordeling

2.5.2.1. Verzoeker levert in zijn verzoekschrift geen kritiek op de uitgebreide beoordeling van de

subsidiaire bescherming zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet waar wordt

gesteld dat er voor burgers uit Bagdad geen reëel risico bestaat om louter door hun aanwezigheid

aldaar te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van het leven of persoon, die integraal door

de Raad wordt overgenomen.

Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de Vreemdelingenwet,

kan worden volstaan met de vaststelling dat de verzoeker op deze gronden geen subsidiaire

bescherming vraagt.

In de mate dat verzoeker aanvoert dat de artikelen 3 en 8 van het EVRM worden geschonden, dient te

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze is beperkt tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Artikel 3 van het EVRM is nagenoeg identiek aan de vorm van ernstige schade bedoeld in artikel 48/4, §

2, b) van de Vreemdelingenwet dat op zijn beurt de omzetting vormt van artikel 15, sub b) van de

richtlijn 2011/95/EU. In zoverre verzoeker zich hier opnieuw beroept op zijn voorgehouden homoseksu-

ele geaardheid, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande

waarbij wordt geconcludeerd dat verzoeker een homoseksuele geaardheid in de zin van een

fundamenteel kenmerk dat deel uitmaakt van zijn identiteit, niet aannemelijk maakt. Verzoeker toont dan

ook niet aan dat hij bij terugkeer naar Irak zijn geaardheid zou moeten onderdrukken of verbergen.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd. Verzoeker brengt verder

geen persoonlijke omstandigheden aan die wijzen op een verhoogd risico op een ernstig bedreiging van

zijn leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld.

De Raad ontwaart in het rechtsplegingsdossier evenmin andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het voormelde, toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Bagdad, een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

2.6. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier,

gelet op het voorgaande, evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien februari tweeduizend negentien

door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


