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nr. 225 105 van 22 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 13 mei 2019 heeft

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

12 april 2019.

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 16 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 augustus 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. GEENS en van attaché

K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 28 november 2015 en heeft zich een derde keer vluchteling verklaard op 28

augustus 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 2 oktober

2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster werd gehoord op 21 november 2018. Op 14 januari 2019

nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot ontvankelijk

verzoek (volgend verzoek). Verzoekster werd een tweede keer gehoord op 14 maart 2019.
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1.3. Op 12 april 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 15 april 2019 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u op 20 november 1988 in Bagdad,

Centraal- Irak, geboren. U bent een soennitische van Arabische origine. U woonde eerst in Baiji

(Salahedin). U studeerde af als lerares in 2008. Vanaf uw huwelijk in 2011 met B.(…) G.(…) H.(…)

A.(…)-S.(…) (CG … en O.V. …) woonde u in Dora (Bagdad).

Op 20 november 2013 kwamen drie onbekende personen de winkel van uw echtgenoot binnen en

eisten vijftig simkaarten te verkrijgen zonder identiteitsdocumenten voor te leggen. Toen uw echtgenoot

hen liet verstaan dat hij dit niet kon doen, bedreigden ze hem met de dood. Uw echtgenoot besloot zijn

tante te bellen om te vragen of haar man, nl. A.(…) A.(…)- H.(…), gezien zijn hoge positie bij de Hoge

Islamitische Raad in Irak, in staat was om hem te helpen. In plaats van hem te helpen, bedreigde ook

A.(…) A.(…)- H.(…) uw echtgenoot. Hij was immers niet akkoord met jullie huwelijk aangezien u een

soennitische bent en uw echtgenoot een sjiiet. Op 25 november 2013 werd uw echtgenoot telefonisch

met de dood bedreigd. Hij werd nadien nog enkele keren opgebeld, maar hij nam niet meer op. Op 6

januari 2014 vertrokken jullie uit Irak. U kwam uw echtgenoot vervoegen in België op 28 november 2015

en u diende uw eerste asielaanvraag in op 30 november 2015. Ter staving van uw asielrelaas legde u

volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart (d.d. 22/4/’12), uw nationaliteitsbewijs

(d.d. 22/6/’11) en uw paspoort (d.d. 13/5/’12). Tevens legde u kopieën voor van de werkbadges van uw

ouders, de studentenkaarten van uw zussen, de voedselrantsoenkaart en woonstkaart van uw ouders,

foto’s van Baiji, de identiteitskaart en het paspoort van de tante van uw echtgenoot en haar echtgenoot

A.(…) A.(…)- H.(…).

Op 15 april 2016 besloot het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) u

de hoedanigheid van vluchteling alsook de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren. U ging op 12

mei 2016 hiertegen in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) die op 22 september

2016 de beslissing van het CGVS volgde. U ging niet in cassatieberoep.

U keerde niet terug naar uw land van herkomst maar diende op 20 oktober 2016, samen met uw

echtgenoot, een tweede asielaanvraag in. U herhaalt hierbij dat u in Irak vreest problemen te kennen

met de aangetrouwde oom van uw man. U voegt toe dat uw broer gedurende een week zou zijn

gearresteerd door de Iraakse autoriteiten. Alsook geeft u aan dat u een seksuele relatie heeft met een

Nederlandse vrouw maar dat uw echtgenoot hier geen problemen mee heeft. U legt enkele bijkomende

stukken neer, met name een schoolattest (d.d. 29 november 2011) om uw aanwezigheid in Baiji

(Salaheddin) tot aan uw huwelijk aan te tonen, én een kopie van de immigrantenbadge van uw vader

(d.d. 6 oktober 2014) om aan te geven dat uw ouders actueel als vluchtelingen in het kamp

Saad (Diyala) vertoeven. U wil hiermee aantonen dat u, in geval van terugkeer naar Irak, onmogelijk nog

in Saleheddin kan gaan wonen.

Op 4 oktober 2017 besloot het CGVS uw verzoek met een weigering van inoverwegingname. U ging

hiertegen in beroep op 19 oktober 2017 bij de RvV, die de beslissing van het CGVS op 12 februari 2018

volgde. U ging niet in cassatieberoep.

Op 28 februari 2018 ging u met uw gezin naar Nederland op advies van uw assistent. U diende daar

een verzoek om internationale bescherming in, maar op 2 augustus 2018 werd u teruggestuurd naar

België. Op datum van 28 augustus 2018 dienden u en uw man een derde verzoek om internationale

bescherming in België in. U verklaart dat u lesbisch bent. U verklaart dat u dit de vorige keer ook reeds

had vermeld, maar dat u toen geen bewijzen had. Ter staving van uw verzoek om internationale

bescherming legt u de volgende documenten neer: attesten van het Roze Huis, een flyer van de After

Pride Party, een USB-stick met foto’s en een video en een uitnodiging voor de Pride Walk. Uw man

verklaart dat hij protestants christen is geworden. Ter staving van zijn verzoek legt hij de volgende

documenten neer: een doopcertificaat van de Arabische kerk van Brussel, een USBstick met een video

van zijn doopsel en een naamkaartje van de Protestantse kerk. U werd samen met uw man in

vooronderzoek gehoord op het CGVS op 21 november 2018. Tijdens dit onderhoud legde u nog

documenten neer van de politie over de inbeslagname van enkele van uw documenten.
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B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

In het kader van uw huidige en derde verzoek tot internationale bescherming legt u geen

bijkomende inhoudelijke verklaringen of documenten neer met betrekking tot de vervolgingsproblemen

die u aanhaalde in het kader van uw eerste verzoek tot internationale bescherming en die reeds

ongeloofwaardig werden bevonden. In het kader van uw eerste asielaanvraag nam het CGVS immers

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, omdat geen geloof gehecht kon worden aan uw asielmotieven. Deze beslissing

werd bevestigd door de RvV. Uw tweede asielaanvraag waarvoor u zich deels op dezelfde

vervolgingsproblemen baseerde werd door het CGVS niet in overweging genomen, omdat er

geen nieuwe elementen aan de orde waren noch door u werden aangebracht die de kans op

internationale bescherming aanzienlijk groter maakten. Deze beslissing werd door de RvV bevestigd op

12 februari 2018. Bijgevolg slaagt u er niet in om het ongeloofwaardig karakter van deze asielmotieven

te herstellen.

In het kader van uw huidig verzoek haalt u aan dat u lesbisch bent en ondertussen ook ongelovig bent

geworden (DVZ verklaring, 3e VVIB, rubriek 15). Het CGVS hecht echter geen geloof aan uw lesbische

geaardheid noch aan het feit dat u ongelovig zou zijn en dit om onderstaande redenen.

Zo dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet in twijfel trekt dat u afkomstig bent uit Irak. Daarnaast

trekt het CGVS niet in twijfel dat u gehuwd bent met A.(…) S.(…) B.(…) (OV …). Het CGVS is

daarentegen in het licht van de elementen in uw dossier niet overtuigd dat u andersgeaard bent.

Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet gemakkelijk is op

objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een verzoeker die zichzelf

identificeert als andersgeaard verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn beleving en zijn levensweg

met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag met andere woorden van een

verzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van zijn andersgeaardheid een

omstandig, gedetailleerd en coherent relaas verwachten. In casu is dit echter niet het geval en dit om

onderstaande redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u in het kader van uw eerste asielaanvraag op geen enkele

wijze heeft verwezen naar uw voorgehouden seksuele geaardheid. Uw verklaring voor het eerder niet

vermelden van uw beweerde geaardheid – zo verklaart u dat u hiertoe de mogelijkheid niet had omdat

het over de problemen van uw man ging (CGVS 1, p. 12) – is echter niet afdoende. Zo werd u expliciet

gevraagd of er nog andere redenen waren, behalve het verhaal van uw echtgenoot, waarom u niet zou

kunnen terugkeren naar Irak (CGVS dd. 17.03.2016, p. 7). U antwoordde dat u geen andere problemen

had behalve die van uw man. U had het zelfs over het feit dat de vrouwen in Irak niet kunnen weggaan

of niet kunnen werken, maar toch haalde u toen uw lesbische geaardheid niet aan. Ook wanneer u op

het einde van dit interview werd gevraag of u nog iets had toe te voegen aan uw asielrelaas,

antwoordde u negatief (CGVS dd. 17.03.2016, p. 12). Ook tijdens uw beroepsprocedure heeft u hiervan

geen melding gemaakt hoewel deze procedure 4 maanden in beslag heeft genomen (beroep

dd. 12.05.2016; arrest RvV dd. 22.09.2016). U heeft met andere woorden voldoende kansen gekregen

om melding te maken van uw lesbische geaardheid, dé reden waarom u vandaag verklaart niet terug te

kunnen naar uw land van herkomst. Het feit dat u zich hiervan vergewist heeft maakt dat er meteen een

schaduw wordt geworpen op de geloofwaardigheid van uw vermeende seksuele geaardheid.

De geloofwaardigheid van uw voorgehouden seksuele geaardheid wordt verder zwaar ondermijnd

omwille van het feit dat u er niet in geslaagd bent om te overtuigen van uw algemene lesbische

gevoelens, uw lesbische geaardheid in het kader van uw heteroseksueel huwelijk, uw

bewustwordingsproces en uw intieme relaties. Met andere woorden bent u er niet in geslaagd om uw

vrees omwille van uw vermeende lesbische geaardheid aannemelijk te maken waardoor op basis

hiervan u het Vluchtelingenstatuut niet kan worden toegekend.
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Vooreerst wordt de geloofwaardigheid van uw vermeende lesbische geaardheid onderuit gehaald door

het feit dat u niet kan overtuigen van uw algemene gevoelens als lesbische vrouw noch van uw

bewustwordingsproces.

Zo blijkt uit uw antwoorden dat u deze gevoelens voornamelijk toespitst op het seksuele aspect van uw

lesbische geaardheid en u verder naast de kwestie of uiterst algemeen antwoordt wanneer u wordt

gevraagd naar uw gevoelens. Zo verklaart u summier dat u blij was over het het feit dat er in Europa

LGBTI organisaties bestaan. U zegt dat u zich veilig voelt en dat u die organisaties als familie

beschouwt. Verder voelt u zich slecht als u aan het verleden denkt (CGVS 1, p. 6). Gevraagd om verder

over uw gevoelens te praten, net zoals u aangaf te doen tijdens de workshops van het Roze Huis,

antwoordt u dat u eigenlijk enkel luistert naar wat er wordt gezegd, maar dat u dit niet allemaal kan

begrijpen (CGVS 1, p. 9). Behalve het zoeken naar een smoes om niet over uw gevoelens te moeten

praten, spitst u uw antwoorden daarna toe op het seksuele nadat u toch wordt gevraagd om hierover te

spreken. Zo vraagt u of u moet vertellen hoe u zich voelt als u seks heeft met een vrouw (CGVS 1, p. 9).

Gezegd dat u over alle facetten van uw ervaring mag spreken, antwoordt u dat u met het seksuele

zal beginnen. U verklaart dat u zich innerlijk beter voelt en dat u innerlijk dorstig bent naar vrouwen. U

voelt zich mentaal ook goed en veilig. U stelt wel dat u niet kan worden begrepen door erover te praten

aangezien het anders is dan op papier (CGVS 1, p. 9). Uit uw verklaringen blijkt dat u er niet in bent

geslaagd uw gevoelens omtrent uw vermeende seksuele geaardheid te staven of te concretiseren aan

de hand van doorleefde verklaringen, iets wat nochtans redelijkerwijs kan worden verwacht van iemand

die het moeilijke en lange proces van het zoeken naar een andersgeaardheid heeft doorlopen, nota

bene in een strenge islamitische maatschappij zoals in uw land van herkomst. Hierbij dient bovendien te

worden opgemerkt dat een andersgeaardheid een intrinsiek onderdeel uitmaakt van iemands

persoonlijkheid, iets wat bijgevolg niet kan worden herleid tot één aspect, namelijk het seksuele, wat in

casu echter wel het geval is.

Ook in uw verdere verklaringen slaagt u er niet in om het tij te keren. U verklaart dat u dorstig bent naar

seks en dat u geil wordt van erover te spreken (CGVS 1, p. 9). Vervolgens vraagt u aan de vrouwelijke

ambtenaar of u verder moet gaan over wat u over seks denkt en over wat u dan zou willen doen. Het feit

dat u voorstelt om over uw seksuele fantasieën te praten, getuigt op geen geen enkele wijze van de

doorleefdheid en oprechtheid die nochtans kan verwacht worden van iemand die beweert andersgeaard

te zijn. Wanneer u wordt aangemaand om terug te gaan naar uw gevoelens in de context van uw

lesbische geaardheid verklaart u dat u er goed moet uitzien om een andere vrouw aan te kunnen

trekken. U verklaart dat u zich aangetrokken voelt tot dominante vrouwen (CGVS 1, p. 9). Uiteindelijk

verklaart u, met betrekking tot de Iraakse context, dat u in Irak bang was om uw gevoelens te uiten en

dat u zich in Europa innerlijk vrij voelt. Gevraagd om hierop door te gaan, antwoordt u dat het pijnlijk

was om iets te willen bereiken in Irak aangezien dit niet mogelijk was. U herhaalt dat u zich vrij voelt

vanbinnen en dat u schrik had van uw andersgeaardheid. Gevraagd om dit uit te leggen, verklaart u dat

u zich nog steeds innerlijk vrij voelt, maar dat de gemeenschap u hier wel accepteert (CGVS 1, p. 9).

Hoewel u daarna geconfronteerd wordt met het uiterst algemene karakter van uw verklaringen over uw

gevoelens van vrijheid, angst en veiligheid en gevraagd om deze in de context van uw eigen ervaringen

gedetailleerder en doorleefder toe te lichten, grijpt u uiteindelijk opnieuw terug naar het seksuele. U voelt

dat u zin heeft in vrouwen, dat u nog meer zin krijgt in vrouwen als u wordt afgewezen en dat u dit in de

Iraakse maatschappij niet kan uiten (CGVS 1, p. 10). Hoewel u meermaals de vraag werd gesteld om in

het algemeen te vertellen over uw gevoelens als lesbische vrouw, slaagt u hier echter niet en blijft u

hangen in het algemene en vooral het seksuele aspect van uw andersgeaardheid. Zoals reeds gesteld

maakt een andersgeaardheid een intrinsiek onderdeel uit van iemands persoonlijkheid, iets wat niet tot

één aspect kan worden herleid, wat in casu wel het geval is. Dientengevolge worden er verder

serieuze vraagtekens geplaatst bij de geloofwaardigheid van uw vermeende lesbische geaardheid.

Naast het feit dat u niet heeft kunnen overtuigen over uw gevoelens als lesbische vrouw in het

algemeen, slaagt u hier ook niet in met betrekking tot uw ontdekking van uw vermeende

andersgeaardheid en uw bewustwording. Hiernaar gevraagd begint u meteen over uw lesbische

relatie met uw vriendin in Irak. U verklaart hoe u naar porno keek en dat u door het hebben van seks

met haar meer gevoelens heeft gekregen (CGVS 1, p. 10). Gevraagd wat het feit dat u lesbisch was met

u deed, vertelt u wederom over uw vriendin en dat u zich niet goed voelt. Opnieuw gevraagd wat het feit

dat u lesbisch was met u deed, antwoordt u dat u zich gebroken voelde en dat het u pijn doet om niet

met een vrouw samen te zijn (CGVS 1, p. 11). U de context geschetst van de Iraakse maatschappij, met

de daarbij horende risico’s voor andersgeaarde personen, en gevraagd om in dit kader te vertellen hoe

u zich voelde bij het feit dat u wist dat u lesbisch was, antwoordt u dat u pijn voelt. U verklaart dat er een
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luid geluid in u zat, maar dat u niet kon schreeuwen. U uiteindelijk gevraagd of uw lesbische

gevoelens zijn geëvolueerd, antwoordt u positief, maar kan u dit verder niet uitleggen. Zo zegt u dat u

zich vrij voelt, maar dat men dit niet kan begrijpen tot iemand dit zelf beleeft en ervaart. Toch gevraagd

om dit verder uit te leggen, antwoordt u dat die gevoelens blijven ontwikkelen en dat u meer en meer zin

heeft in vrouwen. U zegt opnieuw dat het moeilijk uit te leggen valt: ”Als je tegen mij zegt, uit je

gevoelens in acties, dan zal ik het wel kunnen laten zien, maar praten is moeilijk”(CGVS 1, p. 12). Ook

hier slaagt u er niet in om aan de hand van bovenstaande verklaringen uw gevoelens betreffende de

ontdekking van uw vermeende andersgeaardheid aannemelijk te maken daar deze louter blijven hangen

in het algemene en het seksuele aspect van deze andersgeaardheid. Zoals reeds gesteld maakt een

andersgeaardheid een intrinsiek onderdeel uit van iemands persoonlijkheid, iets wat bijgevolg niet kan

worden herleid tot één aspect, namelijk het seksuele, wat in casu echter wel het geval is.

Zodoende wordt ook herhaald dat het staven of concretiseren van een vermeende seksuele geaardheid

aan de hand van doorleefde verklaringen nochtans kan verwacht worden van iemand die het moeilijke

en lange proces van het zoeken naar een andersgeaardheid heeft doorlopen, nota bene in een streng

islamtisiche maatschappij zoals in uw land van herkomst.

Gegeven bovenstaande heeft u niet kunnen overtuigen van uw algemene gevoelens als lesbische

vrouw noch van uw bewustwordingsproces waardoor de geloofwaardigheid van uw vermeende

lesbische geaardheid zwaar worden gedeukt.

Het ongeloofwaardige karakter van uw vermeende andersgeaardheid wordt verder ondermijnd door de

volgende vaststellingen met betrekking tot uw heteroseksueel huwelijk.

Zo spreken u en uw man zich opvallend tegen over wanneer u uw man heeft ingelicht over uw lesbische

geaardheid. Zo verklaart u dat u uw man pas 10 à 14 dagen voor het huwelijk hiervan op de hoogte

heeft gebracht. U kende elkaar toen reeds 3 maanden (CGVS 2, p. 7). Uw man daarentegen verklaart

dat u hem dat 6 maanden voordat hij uw hand had gevraagd heeft verteld en dat u elkaar op dat

moment al 6 à 7 maanden kenden. Wanneer uw man wordt geconfronteerd met deze tegenstrijdige

verklaringen, antwoordt uw man dat het niet kan dat u dit 10 à 14 dagen voor het huwelijk heeft verteld

(CGVS 2 man, p. 11). Deze verklaring is echter niet afdoende voor dergelijke opvallende

tegenstrijdigheid. Gegeven het niet-evidente karakter van dergelijke mededeling in de strikt islamitische

Iraakse maatschappij wordt het niet aannemelijk geacht dat jullie elkaar hierover zouden tegenspreken.

Bijgevolg wordt verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van uw vermeende

lesbische geaardheid.

Daarnaast wordt deze geloofwaardigheid verder ondermijnd door de onaannemelijke reactie van uw

man op het feit dat u verklaarde lesbisch te zijn. Zowel u als uw man verklaren dat uw man doodnormaal

reageerde op dit nieuws (CGVS vrouw 2, p. 9; CGVS man 2, p. 11). Gevraagd aan uw man of hij u

hierover aan de telefoon, toen u het hem had verteld, vragen heeft gesteld, vraagt hij zich af welke

vragen. Hem de context geschetst van een Irakese lesbische vrouw in een heteroseksuele relatie,

antwoordde hij dat hij u liet vertellen, hij u niet wou onderbreken en hij het heeft aanvaard (CGVS man

2, p. 11). Ook uw verklaringen liggen in diezelfde lijn, namelijk dat hij op de hoogte was van dergelijke

relaties nadat hij uit Europa was teruggekeerd. U geconfronteerd met het feit dat dergelijke relatie de

Irakese normen en waarden niet volgt én dus hieruit volgend vooral dat de doodnormale reactie van uw

man hierop eerder abnormaal is in de context van de Iraakse maatschappij, antwoordt u dat het zijn

mening is (CGVS 2, p. 9). U verklaart dat u hem na het huwelijk meer heeft verteld over S.(…), uw

vriendin, en uw relatie met haar. Verder heeft hij echter geen vragen gesteld, noch aan de telefoon,

noch in de periode voor jullie huwelijk (CGVS 2, p. 9). In de conservatieve en traditionele context van de

Iraakse maatschappij, waarin andersgeaardheid zwaar wordt bestraft volgens uw eigen verklaringen, is

het hoogst verwonderlijk en onaannemelijk dat uw man op dergelijke manier zou hebben gereageerd op

het feit dat de vrouw met wie hij een relatie had plots vertelde dat ze eigenlijk lesbisch is. Jullie

verklaringen betreffende deze vaststelling zijn echter niet afdoende.

Gegeven bovenstaande vaststellingen is het CGVS van oordeel dat u op geen enkele wijze heeft

kunnen overtuigen van uw persoonlijke bewustwording van uw vermeende andersgeaardheid. Bijgevolg

wordt de geloofwaardigheid van die andersgeaardheid zwaar ondermijnd.

Behalve het feit dat u niet heeft kunnen overtuigen van uw lesbische gevoelens, bewustwording en uw

lesbische geaardheid in de context van uw heteroseksuele huwelijk kan u evenmin overtuigen over uw

intieme relaties. U spreekt zich hier namelijk zwaar over tegen. Zo verklaart u op het CGVS dat u

behalve met uw toenmalige vriendin S.(…) in Irak verder geen relaties heeft gehad (CGVS 2, p. 6).
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Gevraagd naar andere relaties buiten Irak, antwoordt u dat u contact heeft gehad met een Syrische

vrouw in Turkije. Zij bevindt zich momenteel in Nederland (CGVS 2, p. 6). Volgens uw verklaringen en

die van uw man in het kader van jullie eerste asielaanvraag hebben jullie Irak verlaten richting Turkije in

januari 2014 en reisde uw man verder naar Griekenland in april 2015. U bleef daarna nog 7 maanden in

Turkije, alvorens ook naar België te komen (CGVS man 1, 1e AA, dd. 04.12.2015; CGVS vrouw, 1e AA,

dd. 17.03.2016). Volgens deze verklaringen vond deze relatie dus plaats tussen januari 2014 en oktober

2015. Bij de DVZ verklaarde u echter in het kader van uw tweede verzoek tot

internationale bescherming dat u sinds 2014 een seksuele relatie had met een andere vrouw in

Nederland. U verklaarde dat het op het moment van uw verzoek moeilijk was om nog fysiek contact te

hebben met haar aangezien u de grens niet mocht oversteken. U verklaarde dat zij een vergunning had,

maar dat u geen plaats had om haar te ontvangen. U verklaarde dat u toen nog enkel telefonisch

contact had (DVZ verklaring, 2e AA, rubriek 21). In het geval dat er van uit kan worden gegaan dat u het

hier over dezelfde relatie heeft – zo heeft u het in beide gevallen over het jaar 2014, over het land

Nederland of de Nederlandse nationaliteit, alsook gegeven het feit dat uw man deze relatie aanhaalt als

enige andere relatie die u heeft gehad na S.(…) (CGVS man 2, p. 12) –, spreekt u zich schromelijk

tegen over de manier waarop u met deze vrouw contact heeft gehad. Zo verklaart u bij de DVZ dat

u fysiek contact heeft gehad, terwijl u op het CGVS verklaart dat u enkel telefonisch contact heeft

gehad. Dergelijke tegenstrijdige verklaringen doen echter zwaar afbreuk aan de geloofwaardigheid van

deze lesbische relatie. Zelfs indien er niet kan worden uitgegaan van het feit dat u het hier over dezelfde

relatie heeft, spreekt u zich ook in dit geval tegen over welke relaties u nog zou hebben gehad na S.(…)

buiten Irak, namelijk ofwel met een Syrische in Turkije ofwel met een Nederlandse vrouw in Europa. Met

andere worden spreekt u zich in beide situaties op een andere manier tegen waardoor zwaar afbreuk

wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van de lesbische relaties die u ter staving aanhaalt van uw

vermeende lesbische geaardheid.

Ten slotte wordt de geloofwaardigheid van uw vermeende lesbische geaardheid verder ondermijnd door

het feit dat uw kennis over dit onderwerp ernstig tekortschiet. Zo heeft u geen idee over de specifieke

Iraakse wetgeving aangaande andersgeaardheid, kent u geen bekende Iraakse homoseksuelen, noch

bent u op de hoogte van zware bestraffingen in deze context (CGVS 1, p. 8). U heeft ook geen enkele

weet van een homoseksueel milieu in Irak, hoewel u toch enkele jaren in Bagdad heeft gewoond.

Aangezien u verklaarde dat u lesbische gevoelens had gekregen toen u 17 jaar was, is het bijzonder

opvallend dat u geen enkele weet zou hebben van dergelijk milieu in de hoofstad. Uit informatie ter

beschikking van het CGVS (en waarvan een kopie in uw administratieve dossier werd toegevoegd)

bestaat dergelijk milieu wel degelijk. Het feit dat u nooit iets zou hebben opgezocht

over homoseksualiteit in Irak lijkt eerder onaannemelijk. Ook het feit dat u niet op de hoogte zou zijn van

de politiek hieromtrent of bekende gevallen van zware bestraffingen maakt deze vaststelling des te meer

zwaarwichtig. Uit informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

uw administratieve dossier) blijkt dat er een extreem brutale campagne werd gevoerd tegen

homoseksuelen. Het feit dat voornamelijk milities hier hard op inzetten maakt het onaannemelijk dat u

niet op de hoogte zou zijn van de zware bestraffingen door de sjiitische milities (zeker gezien u soenniet

bent) en u evenmin zou gehoord hebben van bekende Irakezen die werden aangevallen of bestraft.

Uiteindelijk wordt ter vervollediging nog opgemerkt dat u verder ook geen titels kan geven van films over

lesbiennes, hoewel u wel zelf verklaard had hierover films te hebben bekeken (CGVS 1, p. 6). Gegeven

uw gebrekkige kennis wordt verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van uw vermeende

lesbische geaardheid.

Wat betreft het feit dat u ongelovig bent geworden, dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd

bent om aannemelijk te maken dat uw ongelovigheid terug valt te brengen tot een diepgewortelde

overtuiging die een intrinsiek onderdeel uitmaakt van uw persoonlijkheid. Vooreerst wordt opgemerkt dat

u dit element nooit eerder tijdens uw asielprocedure heeft aangehaald. Indien u werkelijk een gegronde

en persoonlijke vrees zou koesteren in deze context, is het verwonderlijk dat u het pas in uw derde

verzoek aanhaalt en dit tijdens uw persoonlijk onderhoud, niet bij de DVZ. Het laattijdig aanhalen

hiervan doet reeds afbreuk aan de geloofwaardigheid van dergelijke diepgewortelde overtuiging. Deze

vaststelling wordt kracht bijgezet door het feit dat u ook in uw uitleg van uw ongelovigheid geen

overtuigende elementen kan aanhalen. Gevraagd wat u precies bedoelt met het feit dat u ongelovig

bent, antwoordt u onder meer dat uw leven uw eigendom is en dat u zelf bepaalt hoe u uw leven zal

leiden (CGVS 2, p. 11). Ter staving geeft u een essentieel voorbeeld, zoals u het zelf benoemt, namelijk

dat moslims geen varkensvlees mogen eten, maar u geen idee heeft waarom niet. Het feit dat u

dergelijk voorbeeld als essentieel benoemt, is reeds een indicatie van het feit dat uw ongelovigheid geen

diepe wortels heeft in en geen intrinsiek deel uitmaakt van uw persoonlijkheid en identiteit. U verklaart

verder ook dat vrouwen die een hoofddoek dragen schrik hebben (CGVS 2, p. 11). Daarnaast verklaart
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u dat alles in de islam verboden is. Ter verduidelijking zegt u dat drinken, relaties en seks zowel voor u

als uw kinderen is toegelaten, behalve in de islam (CGVS 2, p. 11-12). Uit bovenstaande verklaringen

blijkt dat uw afkering van het geloof zich voornamelijk beperkt tot praktische bezwaren tegen de islam,

namelijk een afkeer van bepaalde gebruiken en regels. Het feit dat u dergelijke zaken aanhaalt ter

verklaring van uw ongelovigheid wijst echter niet op een diepgewortelde ongelovigheid of atheïsme,

maar eerder op een onwil om zich te conformeren met de regels en gebruiken in uw herkomstland. Ook

uit uw volgende verklaringen blijkt niet dat deze overtuiging diepgeworteld zou zijn in uw persoonlijkheid.

U verklaart namelijk zelf dat u geen enkele ideologie of geen enkel geloof wilt aanhangen. Gevraagd of

u een atheïst bent, geeft u zelf duidelijk aan dat atheïsme ook een bepaalde gedachte of ideologie is, en

dat u beslist geen atheïst bent (CGVS 2, p. 12). U verklaart dat u op die manier op uw gemak bent

(CGVS 2, p. 12). Dergelijke verklaringen geven echter geen blijk van een diepgewortelde overtuiging.

Voorts geeft u aan dat u nooit iets heeft opgezocht over atheïsme (CGVS 2, p. 12). Zoals reeds gesteld

geven bovenstaande verklaringen geen blijk van een diepgewortelde ongelovigheid die een intrinsiek

deel uitmaakt van uw persoonlijkheid. Bijgevolg bent u er niet in geslaagd om aan te tonen dat u omwille

van deze vermeende ongelovigheid een vrees voor vervolging zou koesteren zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie.

Gegeven bovenstaande wordt besloten dat u er niet in geslaagd bent om uw vermeende seksuele

geaardheid aannemelijk te maken. Zo bent u er niet in geslaagd om te overtuigen over uw persoonlijke

bewustwording van uw vermeende andersgeaardheid, over uw andersgeaardheid in de context van uw

heteroseksuele huwelijk met uw man, over uw algemene gevoelens, over uw kennis aangaande

homoseksualiteit en evenmin over uw intieme lesbische relaties. Voorts blijkt uit uw verklaringen dat u

quasi alles terugbrengt naar het seksuele aspect van uw geaardheid. Zoals reeds gezegd kan een

geaardheid echter niet enkel tot dit ene aspect worden herleid. Samen met bovenstaande elementen

maakt dit dat het CGVS verder geen enkel geloof kan hechten aan uw vermeende andersgeaardheid.

Uit het geheel van bovenstaande blijkt niet dat u er in geslaagd bent om uw voorgehouden geaardheid

aannemelijk te maken. Bijgevolg bent u er niet in geslaagd uw persoonlijke vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie noch het reëel risico op ernstige schade in uw hoofde zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. Ter staving van uw asielaanvraag legde u

de volgende documenten neer: attesten van het Roze Huis, een flyer van de After Pride Party, een USB

stick met video’s, een uitnodiging voor de Pride Walk, een foto van u en twee bewijzen van ontvangst

van de politie over het verlies van uw identiteitsdocumenten en die van uw man. Vooreerst dient te

worden opgemerkt dat dat de de ontvangstbewijzen van de Nederlandse politie geen link hebben met

uw asielmotieven en deze louter betrekking hebben op uw verblijf in Nederland. Bijgevolg

veranderen deze documenten niets aan bovenstaande analyse. Wat betreft de andere door u

neergelegde documenten dient te worden opgemerkt dat zij op geen enkele wijze de oprechtheid van

uw vermeende lesbische geaardheid kunnen aantonen. Het feit dat u hier ook via uw verklaringen niet in

bent geslaagd, maakt dat deze documenten bijgevolg niets kunnen wijzigen aan bovenstaande

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw vermeende andersgeaardheid.

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 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/58299e694.html of

https:// www.refworld.org in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als uit de COI Focus “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad” van 14 november 2018 (beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_irak_de_veiligheidssituatie_in_bagdad_2018

0326.pdf of https://www.cgvs.be/nl 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.

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
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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 en 2018, 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 op significante en bijna constante

wijze verder af in het voorbije jaar, waarbij het stabiliseerde op een veel lager niveau dan voorheen. ISIS

bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en

aanvallen door guerrillastrijders met infanteriewapens, maar kiest momenteel bijna uitsluitend voor een

strategie van terreur door bomaanslagen. 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 in2018 aan met een duidelijke verdere daling van het aantal slachtoffers.

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 Bagdad, dat 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 gastgezinnen, de huurmarkt en

openbare dienstverlening 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 2018 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.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Bagdad in uw hoofde dermate verhogen dat er moet
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aangenomen dat u bij een terugkeer naar Bagdad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van

uw leven of persoon.

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 willekeurig 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 in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te

maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het

willekeurig geweld te Bagdad. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te

worden van willekeurig geweld.

Wat betreft de asielmotieven die werden aangehaald door uw man, A.(…) S.(…) B.(…) (O.V.

…), namelijk het feit dat hij protestants christen is geworden, werd eveneens besloten tot een weigering

van het Vluchtelingenstatuut en van de subsidiaire beschermingsstatus omdat ook hij niet heeft kunnen

overtuigen van zijn vermeende bekering tot het christendom. Bijgevolg kan u ook omwille van zijn

problematiek geen statuut worden toegekend. Hiervoor wordt verwezen naar onderstaande beslissing:

"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 het door u neergelegde psychologische attest is

immers gebleken dat u tijdens het persoonlijk onderhoud moeilijkheden zou kunnen ondervinden en dat

u daarvoor de nodige pauzes zou nodig hebben. 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 kreeg u zowel tijdens uw eerste als tweede persoonlijk onderhoud de

nodige pauzes.

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.

Uit uw verklaringen blijkt dat u vreest vermoord te worden omwille van de bedreigingen die u heeft

ontvangen in 2013. Verder vreest u ook vervolgd te worden omwille van het feit dat u bekeerd bent naar

het christendom en dat uw vrouw lesbisch is.

In het kader van uw huidige en derde verzoek tot internationale bescherming legt u echter geen

bijkomende inhoudelijke verklaringen of documenten neer met betrekking tot de vervolgingsproblemen

die u aanhaalde in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming en die reeds

ongeloofwaardig werden bevonden (toen verklaarde u bedreigingen te hebben ontvangen in 2013). In

het kader van uw eerste asielaanvraag nam het CGVS immers een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, omdat geen geloof gehecht

kon worden aan uw asielmotieven. Deze beslissing werd bevestigd door de RvV. Uw tweede

asielaanvraag waarvoor u zich deels op dezelfde vervolgingsproblemen baseerde werd door het CGVS

niet in overweging genomen, omdat er geen nieuwe elementen aan de orde waren noch door u werden

aangebracht die de kans op internationale bescherming aanzienlijk groter maakten. Deze beslissing

werd door de RvV bevestigd op 12 februari 2018. Bijgevolg slaagt u er niet in om het

ongeloofwaardig karakter van deze asielmotieven te herstellen.

In het kader van uw huidige verzoek haalt u aan dat u ondertussen protestants christen bent geworden

en dat een terugkeer naar Irak voor u daarom gevaarlijk is (DVZ verklaring, 3e VVIB, rubriek 15). U

verklaart dat u bent beginnen geloven in augustus 2017 en dat u werd gedoopt op 28 januari 2018 (DVZ

verklaring, 3e VVIB, rubriek 15). Ter staving legt u hiervan enkele documenten neer (cf. infra). Het

CGVS hecht echter geen geloof aan uw bekering tot het protestantisme. Er zijn immers ernstige twijfels

gerezen bij de oprechtheid van uw bekering naar het christendom en dit om onderstaande redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat u sinds augustus 2017 bent beginnen geloven

en dat u werd gedoopt op 28 januari 2018 (DVZ verklaring, 3e VVIB, rubriek 15). Bijgevolg is het

bevreemdend dat u tijdens de beroepsprocedure in het kader van uw vorige en tweede asielaanvraag,

dewelke door u werd geïnitieerd op 20 oktober 2017 en dus twee maanden nadat u bent beginnen
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geloven, geen enkele melding heeft gemaakt van uw bekering tot het christendom. Bovendien

verscheen u zelfs niet op de hoorzitting in het kader van het door u aangetekende beroep. Hoewel de

terechtzitting inzake uw dossier plaatsvond op 26 januari 2018, bent u hierop niet verschenen. Dit is

opmerkelijk gezien u verklaart dat u slechts twee dagen nadien, op 28 januari 2018, werd gedoopt. Met

andere woorden kan aangenomen worden dat u voor deze terechtzitting reeds op de hoogte was van

uw nakende doopsel, wat het bijgevolg des te opvallend maakt dat u hierop niet zou zijn verschenen

ter verdediging van uw nieuwe element, namelijk uw bekering. Ook uw advocaat, die wel op de

terechtzitting aanwezig was, maakte geen enkele melding van deze bekering. Met andere woorden had

u voldoende kansen ter uwer beschikking om melding te maken van uw bekering, nochtans een cruciaal

element in uw verzoek tot internationale bescherming, wat u niet heeft gedaan. Van een verzoeker tot

internationale bescherming kan evenwel verwacht worden dat hij ten allen tijde en in om het even welke

lopende asielprocedure de Belgische asielinstanties zo snel mogelijk op de hoogte zou brengen van alle

elementen die kunnen leiden tot een gegronde vrees voor vervolging, wat u in casu niet heeft gedaan.

Hierbij dient eveneens nog te worden opgemerkt dat u na het gevelde arrest door de RvV op datum van

12 februari 2018 u nog maar liefst een half jaar heeft gewacht met uw derde en huidige verzoek tot

internationale bescherming (dd. 28 augustus 2018). Ook uit dit element blijkt geen grote urgentie

uwentwege. Gegeven bovenstaande wordt reeds een schaduw geworpen op de geloofwaardigheid

van uw vermeende bekering tot het christendom.

Deze geloofwaardigheid wordt verder ondermijnd omwille van het feit dat u er niet in geslaagd bent om

te overtuigen van uw uw ervaring en gevoelens als bekeerde christen, uw leergierigheid en uw

kennis aangaande dit onderwerp. Bijgevolg kan op basis hiervan u het Vluchtelingenstatuut niet

worden toegekend en dit om onderstaande redenen.

Ten eerste heeft u zeer veel moeite met het beschrijven van uw gevoelens betreffende uw bekering

naar het christendom. Gevraagd om uw bekeringsproces uit te leggen, antwoordt u dat uw gevoelens

als moslim niet juist waren omdat u niet overtuigd was, terwijl u nu anders bent en u zich beter voelt

(CGVS 1, p. 6). Gevraagd naar meer details, antwoordt u dat u vroeger niet praktiserend was en dat u

eigenlijk geen echte moslim was. U verklaart dat sinds u het christelijke leven heeft ontdekt, u zich

dichter bij god voelt en dat u weet dat hij u zal helpen en naar u zal luisteren. U zegt dat u rustig bent

geworden (CGVS 1, p. 6). Sinds u een droom kreeg waarin Maria verscheen, werd u aangetrokken tot

het christendom. Gevraagd hoe u zich voor en na deze droom voelde, antwoordt u dat u zich heel goed

voelt en dat u dat gevoel vroeger niet had. U verklaart dat u zich beter voelt en dat u nu zeker weet wie

god is (CGVS 1, p. 7). U zegt nu het pad van de redding te kennen (CGVS 1, p. 7). Ook verder in het

interview komt u niet verder dan te herhalen dat u zich overtuigd en goed voelt sinds u christen bent

geworden (CGVS 1 p. 11). Hierbij dient reeds te worden opgemerkt dat u uiterst vaag en

algemeen vertelt over uw gevoelens sinds u christen bent geworden. Voor een bekeerde christen is het

evenwel vreemd dat hij niet in staat zou zijn om meer doorleefd, gedetailleerd en spontaan te vertellen

over zijn gevoelens na het zich hebben afgewend van de islam, waarop bovendien zware straffen staan

in uw islamitische land van herkomst, en het vinden van een nieuwe religie. Ook tijdens uw tweede

interview slaagt u hier niet in. Wederom heeft u het over het feit dat u zich rustig en beter voelt (CGVS 2,

p. 2). Gevraagd naar wat het christendom en uw bekering voor u betekenen, antwoordt u dat dit alles

voor u betekent. Als voorbeeld haalt u aan dat wanneer u vroeger ruzie had, u die persoon zou

vermijden, maar dat u nu zelf contact zoekt en dat u overal liefde laat bloeien (CGVS 2, p. 11). Gegeven

bovenstaande verklaringen moge duidelijk zijn dat u er niet in geslaagd bent om te overtuigen van uw

gevoelens in de context van uw bekering naar het christendom. Zoals reeds werd gesteld, kan dit echter

wel worden verwacht van een verzoeker tot internationale bescherming met een gegronde vrees

voor vervolging ten gevolge van deze bekering, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg wordt verder

afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat uw interesse en nieuwsgierigheid om bij te leren over uw

nieuwe religie eerder afwezig en beperkt zijn. Gevraagd of u het christendom bestudeerd heeft,

antwoordt u dat u drie of vier lessen gevolgd heeft in de kerk, maar dat u daarna deze lessen niet meer

kon volgen omdat u geen plaats meer had in het opvangcentrum in Nederland. Gevraagd waarom u

deze lessen niet kon volgen, antwoordt u dat de misdienaar een film opzette en dat hij dan tijdens de

film uitleg gaf. Omdat u in Nederland was, kon u deze lessen niet meer volgen (CGVS 1, p. 8). Deze

verklaring is echter niet afdoende gezien u niet noodzakelijkerwijs een opvangplaats nodig heeft om zich

in te werken in en te studeren over het christendom. Bovendien zou net in de door u geschetste context

verwacht kunnen worden dat de kerk u ter hulp zou zijn geschoten en u verder in haar gemeenschap

zou hebben opgenomen waardoor uw studie over het christendom niet in het gedrang zou komen.

Verder verklaart u dat u wel gelezen heeft over het christendom, maar gevraagd welke boeken u
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heeft gelezen, komt u niet verder dan tweemaal te antwoorden dat u het heilige boek en het oude en

nieuwe testament heeft gelezen (CGVS 1, p 8). Ook tijdens het tweede interview reiken uw verklaringen

niet verder. Zo verklaart u dat u elke dag iets bijleert en dat u thuis zeer veel leest (CGVS 2, p. 3).

Gevraagd wat u heeft gelezen sinds uw eerste interview, herhaalt u dat u soms nog leest en dat u veel

heeft gelezen. Dezelfde vraag opnieuw gesteld, antwoordt u dat u veel heeft gelezen over het verhaal

van Judas en over Petrus (CGVS 2, p. 3). Uiteindelijk verklaart u dat u ook via uw gsm nieuwe

informatie leest, maar gevraagd waar u dit opzoekt of via welke kanalen u die informatie vindt, geraakt u

niet verder dat te zeggen dat u een film over Jezus heeft gezien (CGVS 2, p. 4). Hoewel u meermaals

werd gevraagd hoe u bijleert over het christendom, komt u niet verder dan te zeggen dat u het heilige

boek leest en dat u een film heeft gezien over Jezus. Van iemand die zich tot het christendom

heeft bekeerd en de islam achter zich heeft gelaten, iets waavoor zware straffen bestaan in zijn land van

herkomst, kan evenwel verwacht worden dat hij uitgebreid en in detail zou kunnen vertellen over de

manieren waarop hij bijleert over zijn nieuwe religie en hoe hij zich hierin verder inwerkt, wat in casu niet

het geval is. Bijgevolg wordt de geloofwaardigheid van uw bekering verder gedeukt.

Deze wordt verder onderuit gehaald door uw uiterst beperkte kennis over het christendom en het

protestantisme. Hoewel u wel degelijk kennis heeft over enkele basiszaken (zo weet u hoeveel boeken

er in welk testament zijn, kent u de meeste apostelen, kent u het verhaal van de dood van Lazarus, kent

u de vier evangelisten, kent u het verhaal van de twee vissen en vijf broden en het verhaal van de

droom van Jozef) (CGVS 1 p. 6, 9, 10; CGVS 2, p. 8, 10), kan van iemand die zich sinds 2017 als een

christen beschouwt en dan ook in januari 2018 werd gedoopt, evenwel verwacht worden dat zijn kennis

geen dergelijke hiaten zou bevatten zoals bij u het geval is.

Zo heeft u vooreerst zeer veel moeite met het benoemen en situeren in de tijd van de belangrijke

christelijke feestdagen. Hoewel u verklaart dat u veel over de vasten heeft geleerd en u hier

bovendien zelf naar heeft gevraagd in de kerk (CGVS 2, p. 3), weet u niet wanneer de vasten dit jaar

zijn begonnen, noch dat deze elk jaar op de Aswoensdag beginnen (CGVS 1, p. 13; CGVS 2, p. 4).

Gevraagd wanneer de vasten dit jaar eindigen, antwoordt u dat die normaal gezien begin april eindigen,

maar u weet het niet exact. Gevraagd of er dan nog geen datum werd bepaald, antwoordt u dat uw kerk

u hiervan op de hoogte zou brengen (CGVS 2, p. 4). Gevraagd of de vasten op een speciale dag

eindigen, antwoordt u dat u wel zal zien wanneer het feest komt en dat u dit wel zal bijleren. Pas na

ettelijke vragen hierover verklaart u dat het einde van de vasten op Pasen wordt gevierd (CGVS 2, p. 4).

Het is evenwel bijzonder opvallend dat u als christen die reeds meer dan een jaar gedoopt is, en die de

vasten en Pasen bovendien voor een tweede maal meemaakt, geen kennis zou hebben van de

religieuze feestdagen rond de vasten en noch frappanter, niet zou weten op welke dag de belangrijkste

christelijke feestdag, Pasen, valt. U hiermee geconfronteerd, antwoordt u dat uw bron van informatie de

kerk is en dat zij u geen duidelijk antwoord hebben gegeven (CGVS 2, p. 4). Gegeven het belang dat

door de christenen wordt gehecht aan Pasen, nota bene de heropstanding van Christus uit de dood, is

dit verre van een afdoende verklaring voor de grote en opvallende hiaten in uw kennis. Daarnaast bent u

evenmin op de hoogte van Pinksteren. Gevraagd naar hoeveel dagen er tussen Pasen en Pinksteren

vallen, antwoordt u “van april tot en met november”. Gevraagd wanneer Pasen en Pinksteren vallen,

antwoordt u begin april (CGVS 1, p. 13). Gevraagd wat Pinksteren is, vraagt u of de ambtenaar Kerstmis

bedoelt. Nadat u wordt uitgelegd wat Pinksteren is, antwoordt u dat de ambtenaar het moet hebben over

de geboorte van Christus (CGVS 1, p. 13). Daar Pinksteren bezwaarlijk kan worden aanzien

als Kerstmis, laat ook hier uw kennis schromelijk te wensen over. Aangaande Kerstmis dient nog te

worden opgemerkt dat ook niet weet wanneer u precies tijdens de kerstperiode naar de mis bent

gegaan, nochtans iets wat kan worden verwacht van een bekeerde christen die de geboorte van Jezus

met zijn kerkgenoten zou vieren (CGVS 2, p. 5). Gegeven bovenstaande belangrijke hiaten in uw kennis

over het christendom kan het CGVS verder geen geloof hechten aan uw bekering naar het

christendom.

Behalve over de feestdagen reikt ook uw kennis aangaande de inhoud van de bijbel niet bijster ver. Zo

weet u niet wat sacramenten zijn (CGVS 1, p. 11). Zelfs nadat u het voorbeeld van het doopsel wordt

aangereikt, moet u het antwoord schuldig blijven. Verder weet u niet wat parabels zijn. U uitgelegd wat

parabels zijn, antwoordt u dat u er misschien al van gehoord heeft (CGVS 1, p. 11). Bijgevolg kent u ook

de parabel van de talenten en van de barmhartige samaritaan niet (CGVS 1, p. 13), twee van dé

bekendste verhalen uit de bijbel, wat bijzonder opvallend is voor iemand die verklaart al meer dan een

jaar elke dag de bijbel te bestuderen. Daarenboven verklaart u dat u geen favoriete personage heeft in

de bijbel en dat u zich niet per se meer herkent in één figuur dan in een andere (CGVS 1, p. 9). Van

iemand met uw geloofsovertuiging en profiel is dit eerder opvallend en onaannemelijk daar de bijbel

voldoende personages heeft om zich toch met één van hen te kunnen identificeren. Dergelijke
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verklaringen doen wederom vragen rijzen bij de oprechtheid van uw bekering naar het

christendom. Gevraagd of het in de bijbel soms over dromen gaat, vertelt u over een droom die Jozef

ooit heeft gehad (CGVS 1, p. 10). U weet echter niet dat er verschillende soorten dromen in de bijbel

bestaan, nochtans een belangrijk aspect van vele bijbelse verhalen en passages. Ook wat betreft de

specificiteiten van het protestantisme laat uw kennis te wensen over. Zo weet u tijdens het eerste

interview over Maarten Luther enkel te zeggen dat hij het protestantisme heeft gesticht, maar excuseert

u zich voor het feit dat u zich nog aan het inlezen bent (CGVS 1, p. 10). Tijdens het tweede interview

haalt u Luther echter spontaan aan, alsook het jaar 1517 waarin de religie werd opgericht. U verklaart

dat het in Duitsland werd opgericht en dat het verder werd verspreid (CGVS 2, p. 3), maar meer kan u

echter niet vertellen. Van iemand die protestants christen is geworden, kan evenwel verwacht worden

dat hij minstens een iets uitgebreidere kennis zou bezitten over de stichter van zijn stroming, wat in casu

niet het geval is. Bovendien ruiken uw verklaringen ook naar ingestudeerdheid daar u tijdens het

eerste interview quasi niets kan vertellen en u in het volgende interview spontaan enkele zeer concrete

feiten aanhaalt, zonder meer en hierover dan verder ook niets extra kan vertellen. Uiteindelijk wordt de

geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom verder onderuit gehaald wanneer blijkt dat u ook

niet weet welke dieren in de bijbel als eerste konden spreken, noch wat de toren van Babel is of hoeveel

brieven/epistels er in het nieuwe testament staan (CGVS 2, p. 9).

Gegeven bovenstaande wordt geconcludeerd dat uw kennis aangaande het christendom dermate pover

is waardoor verder zwaar afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van uw bekering naar het

christendom. Deze vaststelling wordt verder kracht bijgezet door de onderstaande elementen.

Zo worden ook wat betreft uw aanwezigheid en oplettendheid in de kerk tijdens misvieringen luidop

vragen gesteld. Gevraagd waarover het in uw laatste misviering ging, antwoordt u dat het openingsdag

was van de nieuwe kerk en dat iedereen aanwezig was. Nogmaals gevraagd waarover het toen ging,

antwoordt u dat u heeft gebeden en dat u smeekbeden heeft verricht. U heeft god bedankt en sommigen

hebben geld gedoneerd. Daarna heeft u gegeten en koffie en thee gedronken (CGVS 2, p. 12).

Gevraagd naar welke evangeliën, verhalen, psalmen werden voorgelezen, verklaart u dat u heeft

gezongen in het Arabisch en dat priester I.(…) daarna brood in stukken heeft gebrokkeld en u wijn heeft

gegeven. U heeft opnieuw gebeden (CGVS 2, p. 12). Uiteindelijk zegt u dat ze over Paulus hebben

voorgelezen. Van iemand die verklaart ongeduldig uit te kijken naar elke zondag zodat hij naar de kerk

zou kunnen gaan (CGVS 1, p. 6, 11), én met een gegronde vrees voor vervolging jegens zijn land

van herkomst, kan evenwel verwacht worden dat hij doorleefder, spontaner en gedetailleerder zou

kunnen vertellen over wat er in zijn laatstes mis werd gezegd en wat hij heeft bijgeleerd, wat in casu niet

het geval is. Bijgevolg wordt verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van uw bekering tot het

christendom.

Uiteindelijk wordt deze geloofwaardigheid verder gedeukt door het feit dat u gedurende uw ganse leven

nooit op zoek bent gegaan naar een andere religie hoewel u geen affiniteit meer had met de islam.

Nochtans had u hiertoe voldoende mogelijkheden. Zo verklaart u dat uw buren in Irak christenen waren

en dat u ter wereld bent gekomen nadat uw moeder tot Maria had gebeden (CGVS 1, p. 6; CGVS 2, p.

6). Het feit dat u verklaart dat u reeds lange tijd niet meer overtuigd was van de islam, maakt het

bijzonder bevreemdend dat dan ook tijdens uw jarenlange verblijf in Nederland, waar het protestantisme

nochtans één van de religieuze sterkhouders is, deze kans niet heeft gegrepen en dat u heeft gewacht

tot u in België was. Gevraagd wat er met u zou gebeurd zijn indien u de droom met Maria niet zou

hebben gekregen, antwoordt u dat u misschien atheïst zou zijn geworden (CGVS 1, p. 7). Dergelijke

uitspraken getuigen echter niet van een doordrongen nood aan een nieuwe religie of een zeer

aanwezige zoektocht naar de christelijke waarden.

Uit het geheel van bovenstaande blijkt niet dat u er in geslaagd bent om uw vermeende bekering tot

het christendom aannemelijk te maken. Zo bent u er niet in geslaagd om te overtuigen van uw ervaring

als christen, uw gevoelens in deze context en uw kennis aangaande dit onderwerp. Dientengevolge bent

u er evenmin in geslaagd op uw persoonlijke vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie noch het

reëel risico op ernstige schade in uw hoofde zoals bepaald in de definitie van subsidaire bescherming

aannemelijk te maken. Ter staving van uw verzoek legde u de volgende documenten neer: een

doopcertificaat van de Brusselse Arabische kerk, een USB-stick met een video en foto’s van uw

doopsel, een naamkaartje van een lid van de protestantse kerk, een brief van het Bijbelhuis en een

psychologisch attest. Wat betreft de brief van het Bijbelhuis, het naamkaartje van G.(…) H.(…), uw

doopcertificaat en de USB-stick met een video en foto’s van uw doopsel, dient te worden opgemerkt dat

deze documenten louter aantonen dat u in contact staat met het Bijbelhuis en dat u daar volgens uw

verklaringen werd gedoopt. Deze documenten zijn echter niet van dien aard dat ze de oprechtheid van
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uw vermeende bekering tot het christendom kunnen aantonen. Ook via uw verklaringen bent u hier niet

in geslaagd, zoals hierboven uitgebreid werd geargumenteerd. Bijgevolg kan dit document niets wijzigen

aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. Wat betreft het psychologische attest dat u neerlegt, wordt

opgemerkt dat dit attest enkel vermeldt dat u veel stress heeft door de lange procedures. Verder stelt

het attest dat u moeilijkheden zou kunnen hebben tijdens het interview en dat indien nodig een pauze

dient te worden voorzien. Aan deze wensen werd dan ook voldaan tijdens beide interviews. Dit attest

stelt echter geen diagnose of verdere cognitieve problemen waardoor dit document verder niets aan

bovenstaande analyse kan wijzigen".

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. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), de artikelen 48 tot en

met 48/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), artikel 1 van het Verdrag van

Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en de beginselen van behoorlijk

bestuur, met name het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële

motiveringsplicht, betwist verzoekster de motieven van de bestreden beslissing en onderneemt zij een

poging om deze motieven te verklaren of te weerleggen. Zij formuleert haar verweer als volgt:

“(…) 3. Door verzoekster werd klaar en duidelijk aangegeven dat zij de nationaliteit van Irak bezit en

lesbisch is als reden waarom zij verzocht tot het verkrijgen van internationale bescherming, waarop de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt dat er “geen geloof aan uw

lesbische geaardheid” kan worden gehecht, dan wel dat de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen “niet overtuigd” zou zijn dat verzoekster “andersgeaard” is. De

nationaliteit van verzoekster staat daarentegen buiten discussie.

Verzoekster is het fundamenteel oneens met de stelling in de bestreden beslissing.

De verzoekende partij wijst er als uitgangspunt op dat wordt aangenomen dat het aantonen van een

seksuele geaardheid gevoelig kan liggen en niet evident is (zie onder meer nr. 211 831 van 30 oktober

2018).

Door verzoekster werden er documenten overgemaakt om haar geaardheid te staven (zie verder

hieronder), maar zelfs indien de kandidaat-asielzoekster geen bewijs kan verschaffen aangaande haar

seksuele oriëntatie en/of indien er een gebrek aan specifieke informatie is betreffende de status van

LGBT in het land van herkomst, dan stelt ook het UNHCR dat de seksuele oriëntatie dient te blijken uit

de verklaringen van de kandidaat-asielzoekster (UNHCR, “Guidance Note on Refugee Claims relating to

sexual orientation and gender identity”, Genève, 2008, nr. 35).

Verzoekster benadrukt dat zij de nodige verklaringen heeft afgelegd waaruit de seksuele geaardheid

van verzoekster kan worden afgeleid (zie hieronder).

In de rechtspraak wordt benadrukt dat kan verwacht worden dat verzoekster minstens doorleefde

verklaringen aflegt aangaande haar eigen homoseksuele bewustwording, ervaringen en relaties en de

eigenheid van homoseksualiteit die verder reiken dan stereotiepe opvattingen over homoseksualiteit.

Ook kan sociale aanknoping worden verwacht en dus enige bekendheid worden aangetoond met de

situatie van homoseksuelen in haar land van oorsprong en eventueel ook in België. Van een

asielzoekster die zichzelf identificeert als homoseksueel en omwille van deze seksuele geaardheid

beweert een vrees te hebben of een risico te lopen in haar land van oorsprong kan worden verwacht dat

zij dit overtuigend aantoont.

Verzoekster geeft aan dat hij hieraan voldoet, gelet op haar afgelegde verklaringen, voorgebrachte

documenten en onderstaande elementen.
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4. Verzoekster heeft de nationaliteit van Irak (hetgeen overigens niet wordt betwist). In de aldaar

heersende cultuur is het niet mogelijk om zich te “outen” als lesbienne, integendeel. Er wordt onder

meer een “extreem brutale campagne” gevoerd tegen homoseksuelen (zoals in de bestreden beslissing

wordt aangegeven). Ook hierover praten is quasi-onmogelijk.

Het onder woorden brengen van gevoelens is niet alleen strikt gereguleerd, maar ook afhankelijk van

persoon tot persoon. Waar de een hier meer open en vlotter over kan praten en de juiste woorden kan

vinden, zal dit voor de andere moeilijker zijn. Elke persoon is hierin anders. Ook voor de beoordeling

van de verklaringen van verzoekster is dit een belangrijk element (zie verder hieronder).

Verzoekster heeft in Irak zich niet kunnen “outen” als lesbienne. Zij voelde wel aantrekkingskracht toe

naar andere vrouwen, maar kon hier niet openlijk voor uitkomen (zie verder hieronder).

Verzoekster volgde hierdoor het “traditionele” pad door het aangaan van een heteroseksuele relatie.

Hierdoor trad zij in 2011 in het huwelijk met de heer B.(…) G.(…) H.(…) A.(…)-S.(…) en woonden zij in

Dora (Bagdad). Samen hebben zij twee kinderen die werden geboren in 2013 en 2017.

Verzoekster heeft echter een grote steun gehad aan haar partner. Zij veroordeelde haar niet, maar

droeg mee haar “geheim” dat zij zich aangetrokken voelt tot vrouwen.

De partner van verzoekster wist dit reeds toen zij nog in Irak waren. Hierdoor voelde verzoekster zich

niet opgesloten in haar relatie. Zij steunen elkaar overigens wederzijds. De echtgenoot van verzoekster

gaf dit ook aan tijdens zijn gehoor, wanneer hij stelde hij “ik had echt iemand nodig om mee te praten”

(gehoorverslag, pagina 11). Deze persoon vond hij. Zij deelden hun “geheimen” met elkaar.

De heer B.(…) G.(…) H.(…) A.(…)-S.(…) is een zachtaardig persoon. Hij veroordeelde verzoekster niet

dat zij zich aangetrokken voelde tot vrouwen. Zij halen steun uit elkaar, temeer omdat ook hijzelf nood

had aan steun. De heer B.(…) G.(…) H.(…) A.(…)-S.(…) reageerde daarom “normaal” op het gegeven

dat verzoekster zich aangetrokken voelde tot vrouwen. Hij veroordeelde haar niet. Dit ligt in lijn met hun

persoonlijke relatie en het karakter van de heer B.(…) G.(…) H.(…) A.(…)-S.(…).

Door te verwijzen naar de verschillende tijdstippen waarbij verzoekster dit aan haar partner zou hebben

ter kennis gebracht, waaruit tegenstrijdigheden zouden blijken, wordt door de Commissaris-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vergeten dat verzoekster haar partner stapsgewijs heeft

ingelicht. Zij vertelde onder meer over haar ervaring met haar vriendin in Irak en haar gevoelens voor

vrouwen.

Zij verklaarde dus niet plotsklaps dat zij zich exclusief aangetrokken voelde tot vrouwen. Dit ging stap

voor stap, temeer omdat het voor verzoekster zeer moeilijk is om over haar gevoelens te praten. Dit is

voor verzoekster te moeilijk, zeker toen, om hierover diepgaande te praten met iemand.

Deze elementen worden ten onrechte niet of foutief beoordeeld in de bestreden beslissing.

5. Verzoekster vluchtte samen met haar partner weg uit Irak, waarna zij naar België kwam en zij beide

verzochten tot internationale bescherming.

Tijdens haar eerder verzoek tot internationale bescherming werd door verzoekster niet gewezen op haar

seksuele geaardheid. Dit neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen haar

kwalijk. Er wordt gesteld dat zij voldoende kansen heeft gehad om dit eerder te melden.

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen maakt echter een grove

onderschatting van de moeilijkheid voor verzoekster, afkomstig uit Irak en getrouwd met een man, om

zich te “outen” als lesbienne. Dit geldt des te meer omdat verzoekster het persoonlijk zeer moeilijk heeft

om te praten over haar gevoelens (en dus haar gevoelens onder woorden te brengen).

De bewustwording over de andersgeaardheid van verzoekster is een proces. Hieraan staat een evolutie

centraal, waarbij verzoekster de stap moet zetten om niet enkel voor zichzelf uit te maken wie zij is,

maar dit vervolgens ook kenbaar maken aan haar naaste omgeving en, uiteindelijk, de buitenwereld.

Dit is voor verzoekster moeilijk. Zij heeft dit zelf stap voor stap moeten aanvaarden.
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De voorgebrachte documenten door verzoekster bevestigen dit (attesten van het Rode Huis, een flyer

van de After Pride Party, een USB-stick met foto’s en een video en een uitnodiging voor de Pride Walk).

Via belangenorganisaties is zij meer te weten gekomen over zichzelf, waardoor zij aan zelfvertrouwen

heeft gewonnen om haar geaardheid onder woorden te brengen.

Dit proces van bewustwording mag niet worden onderschat, hoewel het onvoldoende wordt belicht door

de verwerende partij in de bestreden beslissing.

6. Door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt in de bestreden

beslissing gesteld dat verzoekster haar antwoorden, waarbij zij haar gevoelens onder woorden moet

brengen, “voornamelijk” toespitst op het seksuele aspect van haar lesbische geaardheid en op de vlakte

zou blijven als verder wordt gevraagd naar haar gevoelens over haar seksuele geaardheid.

De vragen die worden gesteld aan verzoekster zijn uiterst persoonlijk. Er wordt bovendien verwacht dat

verzoekster haar gevoelens kan erkennen en onder woorden kan brengen, hetgeen niet voor elke

persoon even eenvoudig is. Dit geldt zeker voor verzoekster. Zij is iemand die moeilijk kan praten over

haar gevoelens, of beter: zij kan de juiste woorden niet vinden om dit tot uiting te brengen.

De vragen die handelen over het seksuele aspect van haar geaardheid zijn voor verzoekster

gemakkelijker om te beantwoorden, dan wanneer het gaat om puur innerlijke gevoelens. Seksuele

handelingen zijn immers handelingen. Deze kan verzoekster beschrijven. Innerlijke en diepe gevoelens

zijn veel moeilijker voor verzoekster, maar zij heeft dit wel beschreven. Verzoekster heeft dit onder meer

verwoord door te verklaren dat er in haar een luid geluid zat, maar dat zij niet kon schreeuwen. Zij kan

de woorden niet vinden om dit verder tot uiting te brengen en wijst daarom op de handelingen die zij wel

kan omschrijven.

Dat verzoekster moeilijk kan spreken over haar gevoelens geldt niet enkel voor haar lesbische

gevoelens, maar geldt in het algemeen. Ook over andere gevoelsmatige zaken kan verzoekster zeer

moeilijk de juiste woorden vinden. Dit betreft dus geen manier om vragen te ontwijken, zoals in de

bestreden beslissing wordt gesuggereerd.

Mocht dit wel het geval zijn, dan had verzoekster tijdens het tweede persoonlijk onderhoud van 14 maart

2019 (het eerste onderhoud vond plaats op 21 november 2018) plotsklaps heel antwoorden gegeven.

Ook tijdens het eerste gesprek werd immers doorgevraagd naar haar gevoelens. Verzoekster is echter

consistent gebleven. Dit strookt met de waarheid en de moeilijkheden die verzoekster heeft om haar

gevoelens tot uiting te brengen.

7. Verzoekster heeft eerdere belevingen (relaties) gehad met andere voorwaarden. Verzoekster heeft dit

toegelicht tijdens haar persoonlijk onderhoud. Zij vertelde onder meer over haar relatie met haar vriendin

in Irak (S.(…)) en Nederland.

De eerdere verklaringen die door verzoekster werden afgelegd in het kader van haar vorige aanvraag

tot internationale bescherming werden afgewezen als ongeloofwaardig. Verzoekster diende thans een

verzoek in gebaseerd op haar seksuele geaardheid. Zij vertelde daarbij alles wat ze kon vertellen.

Een vergelijking met de vorige aanvraag tot internationale bescherming is daarom zinloos, aangezien de

geaardheid van verzoekster niet werd beoordeeld in deze aanvraag tot internationale bescherming en

deze aanvraag werd afgewezen als ongeloofwaardig. Verzoekster gaat dan ook niet voort op dit relaas.

8. Omwille van bovenvermelde redenen, is verzoekster het niet eens met de genomen beslissing door

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

worden hervormd. Minstens dient er bijkomend onderzoek te worden gevoerd naar de lesbische

geaardheid van verzoekster, gelet op de persoonlijke situatie waarin verzoekster zich thans bevindt.

In ondergeschikte orde, wijst verzoekster erop dat naast de erkenning van de vluchtelingenstatus haar

ook de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend. Volgens verzoekster zijn er hiertoe

voldoende zwaarwichtige gronden om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Irak louter door zijn

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

Vreemdelingenwet, minstens aangezien verzoekster zich heeft ‘geout’ als lesbienne, hetgeen volkomen

onverenigbaar is met de heersende waarden en normen (ook strafrechtelijke normen) in Irak.
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Verzoekster verwijst daarvoor naar de actuele gekende veiligheidssituatie in Irak in combinatie met

bovenvermelde situatie van verzoekster. De individuele situatie van verzoekster maakt haar bijzonder

kwetsbaar. Verzoekster brengt hiertoe bovenvermelde elementen in herinnering, in het bijzonder de rol

van haar geaardheid.

Verzoekster vraagt daarom, in ondergeschikte orde, tot het toekennen van de subsidiaire bescherming.”

2.2.1. Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2.2. Op 8 augustus 2019 laat verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota geworden waarin volgende nieuwe elementen ter

kennis worden gebracht: het “EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation” van maart 2019.

2.3. Vooreerst benadrukt de Raad dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen

zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat

verzoekster niet de minste toelichting geeft op welke manier zij de artikelen 48 en 48/2 van de

Vreemdelingenwet geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in hoe de aangehaalde artikelen

zouden geschonden zijn. Artikel 48 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet

aan de voorwaarden die daartoe worden gesteld door de internationale overeenkomsten die België

binden, als vluchteling kan worden erkend. Artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de

vreemdeling die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel 48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als

persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kan worden erkend. Het betreffen echter

algemeen geformuleerde artikelen, die het recht op asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde

personen omschrijven doch geenszins een automatisme inhouden voor personen die zich op het

vluchtelingenverdrag juncto artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire bescherming te verkrijgen.

2.4.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters verzoek om internationale bescherming

geweigerd omdat (i) zij in het kader van haar huidige en derde verzoek om internationale bescherming

geen bijkomende inhoudelijke verklaringen aflegt of documenten neerlegt met betrekking tot de

vervolgingsproblemen die zij aanhaalde in het kader van haar eerste en tweede verzoek om

internationale bescherming en die reeds ongeloofwaardig werden bevonden, zowel door het CGVS als

door de RvV, (ii) geen geloof kan worden gehecht aan haar lesbische geaardheid daar (1) zij in het

kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming op geen enkele wijze heeft verwezen

naar haar voorgehouden seksuele geaardheid en zij hiervoor geen afdoende verklaring geeft, (2) zij niet

kan overtuigen van haar algemene gevoelens als lesbische vrouw, noch van haar

bewustwordingsproces, zoals uitvoerig wordt toegelicht, (3) zij en haar man zich tegenspreken over

wanneer zij haar man heeft ingelicht over haar lesbische geaardheid, (4) het in de conservatieve en

traditionele context van de Iraakse maatschappij, waarin andersgeaardheid zwaar wordt bestraft

volgens verzoeksters eigen verklaringen, hoogst verwonderlijk en onaannemelijk is dat haar man

doodnormaal zou hebben gereageerd op het feit dat de vrouw met wie hij een relatie had plots vertelde

dat ze eigenlijk lesbisch is, (5) zij zich zwaar tegenspreekt over haar intieme relaties met vrouwen en (6)

zij geen idee heeft over de specifieke Iraakse wetgeving aangaande andersgeaardheid, zij geen

bekende Iraakse homoseksuelen kent, noch op de hoogte is van zware bestraffingen in deze context, zij

ook geen enkele weet heeft van een homoseksueel milieu in Irak, hoewel zij toch enkele jaren in

Bagdad heeft gewoond, en zij ook geen titels kan geven van films over lesbiennes, hoewel zij zelf

verklaart hierover films te hebben bekeken, (iii) zij er niet in geslaagd is om aannemelijk te maken dat

haar ongelovigheid terug valt te brengen tot een diepgewortelde overtuiging die een intrinsiek onderdeel

uitmaakt van haar persoonlijkheid, zoals wordt toegelicht, en zij er bijgevolg niet in geslaagd is om aan

te tonen dat zij omwille van deze vermeende ongelovigheid een vrees voor vervolging zou koesteren

zoals bepaald in de vluchtelingenconventie, (iv) de door haar neergelegde ontvangstbewijzen van de

Nederlandse politie over het verlies van haar identiteitsdocumenten en die van haar man geen link

hebben met haar asielmotieven en louter betrekking hebben op haar verblijf in Nederland en de attesten

van het Roze Huis, de flyer van de After Pride Party, de USB stick met video’s, de uitnodiging voor de

Pride Walk en de foto van verzoekster op geen enkele wijze de oprechtheid van haar vermeende

lesbische geaardheid kunnen aantonen, (v) uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie

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

willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter
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door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet, zij nalaat het bewijs te leveren dat zij specifiek geraakt wordt, om redenen die te

maken hebben met haar persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het

willekeurig geweld in Bagdad en het CGVS evenmin beschikt over elementen die erop wijzen dat er in

haar hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat zij een verhoogd risico loopt om het

slachtoffer te worden van willekeurig geweld en (vi) haar echtgenoot niet heeft kunnen overtuigen van

zijn vermeende bekering tot het christendom zodat haar omwille van zijn problematiek evenmin een

statuut kan worden toegekend.

2.4.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus van 12 april 2019 (CG nr. …), op motieven moet

steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van

de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.5. 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 bepaling dienen

gelezen te worden.

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

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid1

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

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

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

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

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

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

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

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

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

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

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

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

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;
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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.”

2.6. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoekster geen geloofwaardige elementen bijbrengt

waaruit kan blijken dat zij haar land van herkomst is ontvlucht of dat zij er niet zou kunnen terugkeren

omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

2.6.1. Vooreerst dient erop gewezen dat verzoeksters initieel vluchtrelaas in ’s Raads arrest nr. 175 255

van 22 september 2016 ongeloofwaardig werd bevonden. Verzoeksters tweede verzoek om

internationale bescherming, waarvoor zij zich deels baseerde op dezelfde vervolgingsfeiten en

daarnaast aanhaalde dat haar broer gedurende een week werd gearresteerd door de Iraakse

autoriteiten en dat zij een seksuele relatie had met een Nederlandse vrouw maar dat haar echtgenoot

hier geen problemen mee heeft, werd door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen niet in overweging genomen omdat er geen nieuwe elementen aan de orde waren of door

verzoekster werden aangebracht die de kans aanzienlijk groter maakten dat zij voor internationale

bescherming in aanmerking komt. Deze beslissing en beoordeling werden bevestigd bij ’s Raads arrest

nr. 199 609 van 12 februari 2018. Verzoekster legde naar aanleiding van huidig, derde verzoek om

internationale bescherming geen bijkomende inhoudelijke verklaringen af of bijkomende documenten

neer met betrekking tot de problemen die haar echtgenoot in 2013 in Irak zou hebben gekend en die

hen ertoe hebben gebracht Irak te verlaten. Er kan echter niet worden ingezien om welke reden een

loutere herhaling van dezelfde ongeloofwaardige asielmotieven, zonder objectieve bewijzen, in een

volgend verzoek om internationale bescherming erop zou wijzen dat deze motieven wel degelijk

geloofwaardig zouden zijn.

2.6.2. Verzoekster vreest in geval van terugkeer naar haar land van herkomst vervolgd te worden

omwille van haar lesbische geaardheid. Gelet op het geheel van verzoeksters vage, algemene,

nietszeggende, ontwijkende, oppervlakkige en weinig doorleefde verklaringen, waarbij zij zich

voornamelijk toespitst op het seksuele aspect van haar geaardheid en waaruit nergens enige diepgang,

persoonlijke betrokkenheid of affiniteit met de door haar beweerde geaardheid blijkt, is de Raad in

navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen echter van oordeel dat

geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekster voorgehouden lesbische geaardheid.

De Raad erkent dat het niet gemakkelijk is om op objectieve wijze een seksuele geaardheid te bewijzen

doch benadrukt dat van verzoekster, die zichzelf identificeert als andersgeaard, mag worden verwacht

dat zij overtuigend is wat betreft haar beleving en haar levensweg met betrekking tot haar seksuele

geaardheid, dat zij kan vertellen hoe zij haar ontluikende seksualiteit beleefde in een islamitische

maatschappij waar andersgeaardheid een niet evident gegeven is en zelfs zwaar wordt bestraft, en dat

zij bij machte is om het proces waar zij door gegaan is op een doorleefde en persoonlijke manier te

beschrijven, los van het puur lichamelijke aspect, quod non in casu, zoals uitvoerig wordt toegelicht in

de bestreden beslissing: “Vooreerst wordt de geloofwaardigheid van uw vermeende lesbische

geaardheid onderuit gehaald door het feit dat u niet kan overtuigen van uw algemene gevoelens als

lesbische vrouw noch van uw bewustwordingsproces.

Zo blijkt uit uw antwoorden dat u deze gevoelens voornamelijk toespitst op het seksuele aspect van uw

lesbische geaardheid en u verder naast de kwestie of uiterst algemeen antwoordt wanneer u wordt

gevraagd naar uw gevoelens. Zo verklaart u summier dat u blij was over het het feit dat er in Europa

LGBTI organisaties bestaan. U zegt dat u zich veilig voelt en dat u die organisaties als familie

beschouwt. Verder voelt u zich slecht als u aan het verleden denkt (CGVS 1, p. 6). Gevraagd om verder

over uw gevoelens te praten, net zoals u aangaf te doen tijdens de workshops van het Roze Huis,

antwoordt u dat u eigenlijk enkel luistert naar wat er wordt gezegd, maar dat u dit niet allemaal kan

begrijpen (CGVS 1, p. 9). Behalve het zoeken naar een smoes om niet over uw gevoelens te moeten

praten, spitst u uw antwoorden daarna toe op het seksuele nadat u toch wordt gevraagd om hierover te

spreken. Zo vraagt u of u moet vertellen hoe u zich voelt als u seks heeft met een vrouw (CGVS 1, p. 9).

Gezegd dat u over alle facetten van uw ervaring mag spreken, antwoordt u dat u met het seksuele

zal beginnen. U verklaart dat u zich innerlijk beter voelt en dat u innerlijk dorstig bent naar vrouwen. U

voelt zich mentaal ook goed en veilig. U stelt wel dat u niet kan worden begrepen door erover te praten

aangezien het anders is dan op papier (CGVS 1, p. 9). Uit uw verklaringen blijkt dat u er niet in bent

geslaagd uw gevoelens omtrent uw vermeende seksuele geaardheid te staven of te concretiseren aan
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de hand van doorleefde verklaringen, iets wat nochtans redelijkerwijs kan worden verwacht van iemand

die het moeilijke en lange proces van het zoeken naar een andersgeaardheid heeft doorlopen, nota

bene in een strenge islamitische maatschappij zoals in uw land van herkomst. Hierbij dient bovendien te

worden opgemerkt dat een andersgeaardheid een intrinsiek onderdeel uitmaakt van iemands

persoonlijkheid, iets wat bijgevolg niet kan worden herleid tot één aspect, namelijk het seksuele, wat in

casu echter wel het geval is.

Ook in uw verdere verklaringen slaagt u er niet in om het tij te keren. U verklaart dat u dorstig bent naar

seks en dat u geil wordt van erover te spreken (CGVS 1, p. 9). Vervolgens vraagt u aan de vrouwelijke

ambtenaar of u verder moet gaan over wat u over seks denkt en over wat u dan zou willen doen. Het feit

dat u voorstelt om over uw seksuele fantasieën te praten, getuigt op geen geen enkele wijze van de

doorleefdheid en oprechtheid die nochtans kan verwacht worden van iemand die beweert andersgeaard

te zijn. Wanneer u wordt aangemaand om terug te gaan naar uw gevoelens in de context van uw

lesbische geaardheid verklaart u dat u er goed moet uitzien om een andere vrouw aan te kunnen

trekken. U verklaart dat u zich aangetrokken voelt tot dominante vrouwen (CGVS 1, p. 9). Uiteindelijk

verklaart u, met betrekking tot de Iraakse context, dat u in Irak bang was om uw gevoelens te uiten en

dat u zich in Europa innerlijk vrij voelt. Gevraagd om hierop door te gaan, antwoordt u dat het pijnlijk

was om iets te willen bereiken in Irak aangezien dit niet mogelijk was. U herhaalt dat u zich vrij voelt

vanbinnen en dat u schrik had van uw andersgeaardheid. Gevraagd om dit uit te leggen, verklaart u dat

u zich nog steeds innerlijk vrij voelt, maar dat de gemeenschap u hier wel accepteert (CGVS 1, p. 9).

Hoewel u daarna geconfronteerd wordt met het uiterst algemene karakter van uw verklaringen over uw

gevoelens van vrijheid, angst en veiligheid en gevraagd om deze in de context van uw eigen ervaringen

gedetailleerder en doorleefder toe te lichten, grijpt u uiteindelijk opnieuw terug naar het seksuele. U voelt

dat u zin heeft in vrouwen, dat u nog meer zin krijgt in vrouwen als u wordt afgewezen en dat u dit in de

Iraakse maatschappij niet kan uiten (CGVS 1, p. 10). Hoewel u meermaals de vraag werd gesteld om in

het algemeen te vertellen over uw gevoelens als lesbische vrouw, slaagt u hier echter niet en blijft u

hangen in het algemene en vooral het seksuele aspect van uw andersgeaardheid. Zoals reeds gesteld

maakt een andersgeaardheid een intrinsiek onderdeel uit van iemands persoonlijkheid, iets wat niet tot

één aspect kan worden herleid, wat in casu wel het geval is. Dientengevolge worden er verder

serieuze vraagtekens geplaatst bij de geloofwaardigheid van uw vermeende lesbische geaardheid.

Naast het feit dat u niet heeft kunnen overtuigen over uw gevoelens als lesbische vrouw in het

algemeen, slaagt u hier ook niet in met betrekking tot uw ontdekking van uw vermeende

andersgeaardheid en uw bewustwording. Hiernaar gevraagd begint u meteen over uw lesbische

relatie met uw vriendin in Irak. U verklaart hoe u naar porno keek en dat u door het hebben van seks

met haar meer gevoelens heeft gekregen (CGVS 1, p. 10). Gevraagd wat het feit dat u lesbisch was met

u deed, vertelt u wederom over uw vriendin en dat u zich niet goed voelt. Opnieuw gevraagd wat het feit

dat u lesbisch was met u deed, antwoordt u dat u zich gebroken voelde en dat het u pijn doet om niet

met een vrouw samen te zijn (CGVS 1, p. 11). U de context geschetst van de Iraakse maatschappij, met

de daarbij horende risico’s voor andersgeaarde personen, en gevraagd om in dit kader te vertellen hoe

u zich voelde bij het feit dat u wist dat u lesbisch was, antwoordt u dat u pijn voelt. U verklaart dat er een

luid geluid in u zat, maar dat u niet kon schreeuwen. U uiteindelijk gevraagd of uw lesbische

gevoelens zijn geëvolueerd, antwoordt u positief, maar kan u dit verder niet uitleggen. Zo zegt u dat u

zich vrij voelt, maar dat men dit niet kan begrijpen tot iemand dit zelf beleeft en ervaart. Toch gevraagd

om dit verder uit te leggen, antwoordt u dat die gevoelens blijven ontwikkelen en dat u meer en meer zin

heeft in vrouwen. U zegt opnieuw dat het moeilijk uit te leggen valt: ”Als je tegen mij zegt, uit je

gevoelens in acties, dan zal ik het wel kunnen laten zien, maar praten is moeilijk”(CGVS 1, p. 12). Ook

hier slaagt u er niet in om aan de hand van bovenstaande verklaringen uw gevoelens betreffende de

ontdekking van uw vermeende andersgeaardheid aannemelijk te maken daar deze louter blijven hangen

in het algemene en het seksuele aspect van deze andersgeaardheid. Zoals reeds gesteld maakt een

andersgeaardheid een intrinsiek onderdeel uit van iemands persoonlijkheid, iets wat bijgevolg niet kan

worden herleid tot één aspect, namelijk het seksuele, wat in casu echter wel het geval is.

Zodoende wordt ook herhaald dat het staven of concretiseren van een vermeende seksuele geaardheid

aan de hand van doorleefde verklaringen nochtans kan verwacht worden van iemand die het moeilijke

en lange proces van het zoeken naar een andersgeaardheid heeft doorlopen, nota bene in een streng

islamtisiche maatschappij zoals in uw land van herkomst.

Gegeven bovenstaande heeft u niet kunnen overtuigen van uw algemene gevoelens als lesbische

vrouw noch van uw bewustwordingsproces waardoor de geloofwaardigheid van uw vermeende

lesbische geaardheid zwaar worden gedeukt.” Uit de lezing van de gehoorverslagen blijkt inderdaad dat

verzoeksters verklaringen omtrent de bewustwording en de beleving van haar beweerde lesbische

geaardheid geenszins getuigen van doorleefde ervaringen en persoonlijke betrokkenheid en

dienvolgens elke geloofwaardigheid missen.
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De argumentatie in het verzoekschrift dat verzoekster het zeer moeilijk heeft om te praten over haar

gevoelens kan deze appreciatie niet ombuigen. De Raad wijst in dit verband op het schijnbare gemak

waarmee verzoekster praat over het seksuele genot dat zij bereikt met een vrouw. Zo had zij het er

tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud over dat zij met haar vriendin in Irak het seksueel genot heeft

bereikt dat zij altijd wou bereiken. Zij gaf ook aan dat zij tussen haar twaalfde en achttiende jaar zichzelf

heeft ontdekt omdat zij een hoog niveau van genot bereikte toen zij naar lesbische porno keek.

Verzoekster sprak erover dat zij samen met haar Iraakse vriendin porno keek, dat dit ‘de reden van de

opwekking’ was, met andere woorden dat zij op deze manier haar lesbische geaardheid heeft ontdekt,

dat zij en haar vriendin vervolgens seks hebben gehad, dat zij ook op school een vrije ruimte hadden

waar zij af en toe heen gingen om elkaar te kussen of aan te raken en dat zij op een dag door de

directrice werd betrapt en gestraft. Haar gevraagd om te vertellen over alle facetten van haar ervaring

als lesbische vrouw, verklaarde verzoekster zonder schroom: “(…) Ik ben dorstig voor seks en als ik

erover spreek, wordt ik geil en ik krijg zin in seks. Dat kan ik niet verwoorden en dat noem ik het sexy

gevoel. Ik krijg zelfs zin om seks te hebben met een vrouw op een aggressieve manier, dat trekt mij aan.

Nu we erover spreken, voel ik mij opgewekt. Sorry daarvoor. Moet ik verder gaan over hoe ik over seks

denk? Wat ik zou willen doen?” (administratief dossier, stuk 21, notities van het persoonlijk onderhoud

dd. 21 november 2018, p. 4, p. 6 en p. 9-10; administratief dossier, stuk 8, notities van het persoonlijk

onderhoud dd. 14 maart 2019, p. 2-3). Dat verzoekster blijkbaar geen enkel probleem heeft om vrijuit te

praten over haar seksuele contacten met vrouwen en haar seksuele fantasieën doch het voor haar naar

eigen zeggen zeer moeilijk is om over haar gevoelens te praten, kan de Raad geenszins overtuigen en

wijst er naar mening van de Raad des te meer op dat zij niet de minste affiniteit heeft met de door haar

beweerde geaardheid. Verzoekster verklaarde tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud overigens dat

zij zich ook in Irak ‘innerlijk vrij’ voelde maar zij haar geaardheid niet kon uiten omdat de gemeenschap

en de islam dit niet accepteerde. Zij was naar eigen zeggen gelukkig omdat zij wist dat zij lesbisch was

maar triestig omdat zij haar doel toch niet kon bereiken in Irak. Het deed haar pijn dat zij zoveel dagen

aan het missen was zonder met een vrouw samen te kunnen zijn en zij had het gevoel dat zij onterecht

werd behandeld. Zij wilde altijd graag een relatie starten waar zij aan iedereen duidelijk kon zeggen wat

haar geaardheid was, maar zij kon dit nooit doen door de beperkingen van het geloof en de

gemeenschap (administratief dossier, stuk 21, notities van het persoonlijk onderhoud dd. 21 november

2018, p. 9-11). Uit het geheel van deze verklaringen kan geenszins blijken dat verzoekster zich ooit zou

hebben geschaamd voor haar beweerde lesbische geaardheid of dat zij haar geaardheid niet zou

hebben aanvaard, integendeel. Gelet op deze verklaringen kan verzoekster in het verzoekschrift dan

ook bezwaarlijk ernstig voorhouden dat in haar geval het proces van bewustwording van haar

andersgeaardheid moeilijk is geweest, dat zij dit stap voor stap heeft moeten aanvaarden en dat zij via

belangenorganisaties in België meer te weten is gekomen over zichzelf, waardoor zij aan zelfvertrouwen

heeft gewonnen om haar geaardheid onder woorden te brengen.

Verzoeksters geloofwaardigheid wordt verder onderuit gehaald door de vaststelling dat zij en haar

echtgenoot zich flagrant tegenspreken over wanneer zij haar man zou hebben ingelicht over haar

lesbische geaardheid. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande correct het volgende

vastgesteld: “(…) Zo verklaart u dat u uw man pas 10 à 14 dagen voor het huwelijk hiervan op de

hoogte heeft gebracht. U kende elkaar toen reeds 3 maanden (CGVS 2, p. 7). Uw man daarentegen

verklaart dat u hem dat 6 maanden voordat hij uw hand had gevraagd heeft verteld en dat u elkaar op

dat moment al 6 à 7 maanden kenden. Wanneer uw man wordt geconfronteerd met deze tegenstrijdige

verklaringen, antwoordt uw man dat het niet kan dat u dit 10 à 14 dagen voor het huwelijk heeft verteld

(CGVS 2 man, p. 11). Deze verklaring is echter niet afdoende voor dergelijke opvallende

tegenstrijdigheid. Gegeven het niet-evidente karakter van dergelijke mededeling in de strikt islamitische

Iraakse maatschappij wordt het niet aannemelijk geacht dat jullie elkaar hierover zouden tegenspreken.

Bijgevolg wordt verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van uw vermeende

lesbische geaardheid.” Verzoekster brengt hier tegen in dat zij haar partner stapsgewijs heeft ingelicht,

dat zij hem onder meer vertelde over haar ervaring met haar vriendin in Irak en haar gevoelens voor

vrouwen, dat zij dus niet plotsklaps verklaarde dat zij zich exclusief aangetrokken voelde tot vrouwen

maar dit stap voor stap ging, temeer het voor haar zeer moeilijk is om over haar gevoelens te praten.

Niet alleen slaagt verzoekster er aan de hand van dit verweer geenszins in om voormelde

tegenstrijdigheden uit te klaren, bovendien dient te worden vastgesteld dat de versie van de feiten zoals

deze wordt geschetst in het verzoekschrift niet te rijmen valt met de verklaringen die verzoekster heeft

afgelegd ten overstaan van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Zo

verklaarde verzoekster tijdens het tweede persoonlijk onderhoud dat zij haar echtgenoot na drie

maanden heeft verteld over haar lesbische geaardheid. Een tiental dagen à twee weken later is hij haar

hand komen vragen. Uit verzoeksters verklaringen komt duidelijk naar voor dat zij haar man hiervan op

de hoogte heeft gebracht in één enkel gesprek: “Heeft u dat allemaal in één gesprek gedaan, u en hij, of
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in welke context heeft u dat verteld? Het was een lang gesprek, telefonisch gesprek.” (administratief

dossier, stuk 8, notities van het persoonlijk onderhoud dd. 14 maart 2019, p. 7-8). Ook verzoeksters

echtgenoot verklaarde dat zij hem telefonisch heeft ingelicht over haar lesbische geaardheid. Hij

situeerde dit echter zes maanden voor hij haar hand heeft gevraagd. Volgens hem kenden zij elkaar op

dat ogenblik dat hij haar hand is gaan vragen zes à zeven maanden (administratief dossier, stuk 7,

notities van het persoonlijk onderhoud dd. 14 maart 2019, p. 11). Het hoeft geen betoog dat dergelijke

flagrant tegenstrijdige verklaringen verzoeksters geloofwaardigheid volledig ondermijnen.

Ook de reactie van verzoeksters echtgenoot op het feit dat zij verklaarde lesbisch te zijn, komt haar

geloofwaardigheid allerminst te goede. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

kan worden gevolgd waar dienaangaande in de bestreden beslissing het volgende wordt overwogen:

“Daarnaast wordt deze geloofwaardigheid verder ondermijnd door de onaannemelijke reactie van uw

man op het feit dat u verklaarde lesbisch te zijn. Zowel u als uw man verklaren dat uw man doodnormaal

reageerde op dit nieuws (CGVS vrouw 2, p. 9; CGVS man 2, p. 11). Gevraagd aan uw man of hij u

hierover aan de telefoon, toen u het hem had verteld, vragen heeft gesteld, vraagt hij zich af welke

vragen. Hem de context geschetst van een Irakese lesbische vrouw in een heteroseksuele relatie,

antwoordde hij dat hij u liet vertellen, hij u niet wou onderbreken en hij het heeft aanvaard (CGVS man

2, p. 11). Ook uw verklaringen liggen in diezelfde lijn, namelijk dat hij op de hoogte was van dergelijke

relaties nadat hij uit Europa was teruggekeerd. U geconfronteerd met het feit dat dergelijke relatie de

Irakese normen en waarden niet volgt én dus hieruit volgend vooral dat de doodnormale reactie van uw

man hierop eerder abnormaal is in de context van de Iraakse maatschappij, antwoordt u dat het zijn

mening is (CGVS 2, p. 9). U verklaart dat u hem na het huwelijk meer heeft verteld over S.(…), uw

vriendin, en uw relatie met haar. Verder heeft hij echter geen vragen gesteld, noch aan de telefoon,

noch in de periode voor jullie huwelijk (CGVS 2, p. 9). In de conservatieve en traditionele context van de

Iraakse maatschappij, waarin andersgeaardheid zwaar wordt bestraft volgens uw eigen verklaringen, is

het hoogst verwonderlijk en onaannemelijk dat uw man op dergelijke manier zou hebben gereageerd op

het feit dat de vrouw met wie hij een relatie had plots vertelde dat ze eigenlijk lesbisch is. Jullie

verklaringen betreffende deze vaststelling zijn echter niet afdoende.” Verzoekster komt in het

verzoekschrift niet verder dan het louter herhalen van en volharden in haar eerder afgelegde

verklaringen, waarmee zij geen overtuigende argumenten bijbrengt die een ander licht kunnen werpen

op voormelde vaststellingen en overwegingen, die door de Raad worden overgenomen.

Uit de lezing van het administratief dossier blijkt voorts dat verzoekster doorheen haar opeenvolgende

verzoeken om internationale bescherming manifest tegenstrijdige verklaringen aflegde over de relaties

die zij buiten Irak nog zou hebben gehad. Zo verklaarde zij in het kader van haar tweede verzoek om

internationale bescherming ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij sinds 2014 een

seksuele relatie had met een andere vrouw in Nederland. Zij verklaarde dat het op het moment van haar

verzoek moeilijk was om nog fysiek contact te hebben met haar aangezien zij de grens niet mocht

oversteken. Verzoekster verklaarde dat haar vriendin een vergunning had, maar dat zij geen plaats had

om haar te ontvangen. Zij verklaarde dat zij op dat ogenblik nog enkel telefonisch contact had (2e VIB,

verklaring meervoudige asielaanvraag, vraag 21). In het kader van huidig verzoek verklaart verzoekster

daarentegen dat zij in Turkije contact heeft gehad met een Syrische vrouw. Zij bevindt zich momenteel

in Nederland, sindsdien is het contact verbroken. Verzoekster verklaart dat zij deze vrouw heeft leren

kennen via sociale media en dat zij haar nooit persoonlijk heeft ontmoet (administratief dossier, stuk 8,

notities van het persoonlijk onderhoud dd. 14 maart 2019, p. 6-7). De verklaringen van verzoeksters

echtgenoot liggen in dezelfde lijn, namelijk dat zij in Turkije contact had met een Syrische vrouw, dat

deze vrouw richting Europa is gekomen, dat hierop de contacten verbroken zijn geweest en dat zijn

echtgenote deze vrouw nooit persoonlijk heeft ontmoet. Hij maakte voor het overige geen gewag van

andere relaties die verzoekster buiten Irak met vrouwen zou hebben gehad (administratief dossier, stuk

7, notities van het persoonlijk onderhoud dd. 14 maart 2019, p. 12). Dergelijke tegenstrijdige

verklaringen doen zwaar afbreuk aan de geloofwaardigheid van de lesbische relaties die verzoekster

aanhaalt ter staving van haar vermeende lesbische geaardheid. Verzoekster kan niet worden gevolgd

waar zij in het verzoekschrift stelt dat een vergelijking met haar vorige verzoek om internationale

bescherming zinloos is aangezien haar geaardheid niet werd beoordeeld in dit verzoek. Immers, de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen overwoog in de beslissing tot weigering

van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag in het kader van verzoeksters tweede

verzoek om internationale bescherming als volgt: “Tot slot verklaart u heden dat u een seksuele relatie

heeft met een vrouw uit Nederland. Opvallend genoeg voegt u er zelf onmiddellijk aan toe dat dit voor

uw echtgenoot géén problemen geeft (zie Verklaring meervoudige aanvraag, dd. 24 oktober 2016, vraag

21). Uw echtgenoot zelf haalde dit aspect dan weer niet aan naar aanleiding van zijn tweede

asielaanvraag en kondigde aan dat u opnieuw zwanger bent, wat op zich toch wel de wenkbrauwen
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doet fronsen bij uw verhaal een lesbische relatie te onderhouden. U voegde toe dat deze relatie

momenteel op een laag pitje staat aangezien u die dame niet kan gaan bezoeken in Nederland (u kan

de grens niet over) en u zelf geen plaats heeft in België om haar te ontvangen. Vooral deze laatste

uitspraak is opmerkelijk en getuigt niet bepaald van een grote betrokkenheid noch van een intense en/of

oprechte relatie met deze Nederlandse dame. Bovendien, en niet in het minst, heeft u uw interesse voor

vrouwen op geen enkel moment in het kader van uw eerste asielaanvraag ter sprake gebracht. Dit is

des te flagranter aangezien u aangeeft dat deze relatie al gaande is van 2014 - alhoewel uw

asielaanvraag pas van 30 november 2015 (!) zou dateren en u dit element dus ook al van in den

beginne had kunnen aanbrengen. Deze houding getuigt geenszins van een oprechte vrees voor

vervolging in uw hoofde. Het is daarenboven ook veelbetekenend dat u stelt dat u dit niet wilde

aanbrengen tijdens uw eerste asielprocedure omdat u bang was van de tolk, maar dit omdat jullie niet

hetzelfde dialect spraken. In de gegeven context en gelet op het taboe dat rust op

homoseksuele/lesbische relaties binnen de islamcultuur, is het frappant dat u omwille van een

verschillend dialect de lippen op elkaar hield, maar dat de inhoud van het gesprek ‘an sich’ - met name

uw lesbische relatie - blijkbaar niet het hoofdprobleem vormde. Al deze vaststellingen doen toch wel de

nodige vraagtekens rijzen omtrent de waarachtigheid van uw verklaring een seksuele relatie met een

vrouw te hebben (gehad).

In hetzelfde verband bracht u aan dat u tijdens uw gehoor enkel mocht praten over de problemen van

uw man (zie Verklaring meervoudige aanvraag, dd. 24 oktober 2016, vraag 21). Ook dit blijkt niet correct

te zijn. Tijdens het gehoor op het CGVS naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag refereerde u énkel

en uitdrukkelijk naar de problemen van uw man. U werd zelfs expliciet gevraagd of er “nog andere

specifieke redenen waren waarom ú niet kon terugkeren naar Irak” (zie gehoorverslag CGVS, dd. 17

maart 2017, p. 7). Daarop antwoordde u ontkennend en zei u dat u naast de problemen van uw man

geen andere moeilijkheden kende. In het algemeen verwees u wel naar het gegeven dat vrouwen in Irak

niet kunnen weggaan en niet kunnen werken. Op geen enkel ogenblik refereerde u naar een andere

seksuele geaardheid of een nood aan meer seksuele vrijheid, niettegenstaande u wel degelijk de

mogelijkheid werd geboden dit onderwerp ter sprake te brengen. Dit alles doet verder afbreuk aan de

oprechtheid van uw huidige verklaringen waardoor dit element niet ernstig kan worden genomen en

alleszins geen aanleiding kan geven tot een positieve appreciatie van uw huidige asielaanvraag.” Deze

beoordeling werd bevestigd in hoger aangehaald arrest nr. 199 609 van 12 februari 2018. De Raad wijst

er te dezen nog op dat hij bij de beoordeling van een later verzoek om internationale bescherming

rekening mag houden met alle feitelijke elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen

die gedurende de behandeling van een eerder verzoek om internationale bescherming zijn afgelegd.

De Raad stelt tot slot vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift de motieven ongemoeid laat

waar in de bestreden beslissing nog correct wordt vastgesteld dat zij geen idee heeft over de specifieke

Iraakse wetgeving aangaande andersgeaardheid, dat zij geen bekende Iraakse homoseksuelen kent,

noch op de hoogte is van zware bestraffingen in deze context, dat zij ook geen enkele weet heeft van

een homoseksueel milieu in Irak, hoewel zij toch enkele jaren in Bagdad heeft gewoond, en dat zij ook

geen titels kan geven van films over lesbiennes, hoewel zij zelf verklaart hierover films te hebben

bekeken. Het hoeft geen betoog dat verzoeksters totale gebrek aan kennis en betrokkenheid in dezer

andermaal haar algehele geloofwaardigheid ondergraaft. De vaststellingen dienaangaande zoals

opgenomen in de bestreden beslissing zijn pertinent en draagkrachtig, vinden steun in het administratief

dossier en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

Ook de door verzoekster voorgelegde documenten (een uitnodiging voor de Pride Walk, attesten van

het Roze Huis, een flyer van de After Pride Party, een USB stick met foto’s en video’s, en een foto van

verzoekster) kunnen haar vermeende lesbische geaardheid geenszins staven. Immers, in de attesten

van het Roze Huis wordt slechts gesteld dat op 27 juli 2017, op 19 oktober 2017, op 26 oktober 2017,

op 16 november 2017, op 25 januari 2018 en op 13 september 2018 onthaalgesprekken met

verzoekster hebben plaatsgevonden, niets meer en niets minder. Dat verzoekster heeft deelgenomen

aan de Amsterdam Pride Walk 2018 toont op generlei wijze een lesbische geaardheid in haar hoofde

aan. Een dergelijke parade en de bijhorende festiviteiten trekken immers ook tal van kijklustigen en

feestvierders die niet noodzakelijk enige connectie met de LGBT-gemeenschap hebben. Bovendien kan

niet worden uitgesloten dat verzoeksters handelen is ingegeven door louter opportunistische motieven,

met name het verzamelen van “bewijsstukken” om haar asielrelaas kracht bij te zetten. De foto waarop

verzoekster poseert met een vrouw en de foto’s waarop te zien is dat verzoekster met twee vrouwen

aan tafel zit zeggen niets over haar geaardheid. Hetzelfde geldt voor de foto waarop verzoekster

poseert voor een regenboogvlag. De ontvangstbewijzen van de Nederlandse politie over het verlies van

haar identiteitsdocumenten en die van haar man hebben louter betrekking op haar verblijf in Nederland

en hebben geen link hebben met haar asielmotieven.
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2.6.3. Verzoekster stelt daarnaast in geval van terugkeer naar Irak vervolging te vrezen omdat zij

ongelovig is geworden. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt op

basis van de pertinente vaststellingen en overwegingen dienaangaande zoals opgenomen in de

bestreden beslissing evenwel op goede gronden dat verzoekster er niet in geslaagd is om aannemelijk

te maken dat haar ongelovigheid terug valt te brengen tot een diepgewortelde overtuiging die een

intrinsiek onderdeel uitmaakt van haar persoonlijkheid, en zij er bijgevolg niet in geslaagd is om aan te

tonen dat zij omwille van deze vermeende ongelovigheid een vrees voor vervolging zou koesteren zoals

bepaald in de vluchtelingenconventie. De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift

niet het minste concreet verweer voert tegen deze motieven, die door de Raad tot de zijne worden

gemaakt en beschouwd worden als zijnde hier hernomen.

2.6.4. Wat betreft de asielmotieven zoals deze door verzoeksters echtgenoot werden uiteengezet,

namelijk dat hij protestants christen is geworden, werd in arrest nr. 225 104 van 22 augustus 2019 het

volgende overwogen: “(…) 2.6. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen geloofwaardige

elementen bijbrengt waaruit kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou

kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

(…)

2.6.2. Verzoeker vreest daarnaast in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst vervolgd te

worden omdat hij zich bekeerd heeft tot het christendom (protestantisme). Gelet op het geheel van de

vaststellingen en overwegingen zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die pertinent en

draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief dossier, oordeelt de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen evenwel op goede gronden dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers vermeende bekering.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende poging onderneemt

om de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing te verklaren of te

weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij echter om onderstaande redenen in gebreke

blijft.

2.6.2.1. In de bestreden beslissing wordt vooreerst terecht het volgende opgemerkt: “Vooreerst dient te

worden opgemerkt dat u verklaart dat u sinds augustus 2017 bent beginnen geloven en dat u werd

gedoopt op 28 januari 2018 (DVZ verklaring, 3e VVIB, rubriek 15). Bijgevolg is het bevreemdend dat u

tijdens de beroepsprocedure in het kader van uw vorige en tweede asielaanvraag, dewelke door u werd

geïnitieerd op 20 oktober 2017 en dus twee maanden nadat u bent beginnen geloven, geen enkele

melding heeft gemaakt van uw bekering tot het christendom.” Verzoeker slaagt er niet in de Raad te

overtuigen waar hij in het verzoekschrift uiteenzet dat hij een groeiproces heeft ondergaan, dat hij zich

bekeerde tot het protestantisme maar niet onmiddellijk hierna een verzoek om internationale

bescherming heeft ingediend, dat hij zijn geloof heeft laten groeien en hij ten volle overtuigd is geraakt

van dit geloof, en dat hij pas nadat hij het protestantisme duurzaam tot zijn geloof heeft gemaakt een

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. Vooreerst dient erop gewezen dat verzoeker, in

tegenstelling tot wat wordt gesteld in de bestreden beslissing, wel degelijk op 26 januari 2018

verschenen is op de terechtzitting in het kader van het door hem aangetekende beroep. Uit verzoekers

verklaringen, die hij nogmaals herhaalt in het verzoekschrift, blijkt dat hij werd gedoopt op 28 januari

2018, dus amper twee dagen na de terechtzitting in de beroepsprocedure in het kader van zijn tweede

verzoek om internationale bescherming. Het is niet onredelijk te stellen dat wanneer verzoeker de

beslissing neemt om zich te laten dopen – een beslissing waarvan kan worden verondersteld dat deze

niet lichtzinnig wordt genomen – hij op dat ogenblik het protestantisme reeds duurzaam tot zijn geloof

heeft gemaakt. De Raad acht het dan ook onbegrijpelijk dat noch verzoeker, noch zijn advocaat tijdens

de terechtzitting dd. 26 januari 2018 enige melding heeft gemaakt van zijn beweerde bekering, nochtans

een cruciaal element in zijn tweede verzoek om internationale bescherming dat mogelijks de kans

aanzienlijk groter zou maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking zou komen. Zoals reeds terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, mag van een

verzoeker om internationale bescherming verwacht worden dat hij ten allen tijde en in om het even

welke lopende asielprocedure de Belgische asielinstanties zo snel mogelijk op de hoogte brengt van alle

elementen die kunnen leiden tot een gegronde vrees voor vervolging, wat verzoeker in casu duidelijk

heeft nagelaten te doen. Deze vaststelling, samen met het feit dat verzoeker vervolgens nog wachtte tot

28 augustus 2018 alvorens een vrees voor vervolging omwille van zijn vermeende bekering kenbaar te

maken aan de Belgische autoriteiten, toont aan dat hij internationale bescherming omwille van zijn

bekering niet dringend noodzakelijk achtte, houding welke allerminst getuigt van een gegronde vrees
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voor vervolging zoals omschreven in de vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, en die reeds in ernstige mate

afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van verzoekers vermeende bekering tot het christendom.

2.6.2.2. De Raad wijst er voorts op dat een bekering tot het christendom door een moslim een

ingrijpende en fundamentele beslissing is in het leven van de gelovige en een weloverwogen keuze

dient te zijn daar hieraan de nodige risico’s zijn verbonden. Er mag dan ook redelijkerwijs verwacht

worden dat de bekeerling een grondige kennis over het geloof tot hetwelke hij zich bekeerd heeft aan de

dag legt en dat hij op een coherente en geloofwaardige wijze de oprechtheid van zijn bekering en van

zijn geloofsbeleving kan aantonen, quod non in casu zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden

beslissing. Gelet op de in de bestreden beslissing aangehaalde vaagheden en oppervlakkige en weinig

doorleefde verklaringen omtrent verzoekers beweegredenen tot bekering, zijn bekeringsproces, zijn

ervaring en gevoelens als bekeerde christen, de manieren waarop hij bijleert over zijn nieuwe religie en

hoe hij zich hierin verder verdiept, en de vaststelling dat verzoeker elementaire kennis over het

christendom en het protestantisme ontbeert, is de Raad van oordeel dat in casu van een oprechte

beleving door verzoeker van een nieuwe godsdienst geen sprake is. De argumentatie in het

verzoekschrift dat hij zich heeft bekeerd tot het christendom nadat hij een droom had over Maria, dat hij

hierna afstand heeft genomen van de islam, dat hij iemand is die psychisch kwetsbaar is maar hij zich

door zijn nieuwe religie beter en rustiger voelt en hij negatieve gevoelens en reacties probeert te

vermijden, dat hij steun heeft gevonden in zijn geloof en dat deze steun, gelet op zijn persoonlijke

situatie, een belangrijk kenmerk is van een religieuze beleving dat door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen over het hoofd wordt gezien, waarmee verzoeker in wezen niet verder

komt dan het louter herhalen van en volharden in zijn eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden

verklaringen en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, kan deze appreciatie niet ombuigen. Waar verzoeker er in het

verzoekschrift nog op wijst dat hij wel degelijk enige kennis bezit over het protestantisme, waaruit

volgens hem kan worden afgeleid dat hij gelooft en interesse toont voor zijn godsdienst, benadrukt de

Raad dat de vaststelling dat verzoeker wel enige kennis van de Bijbel tentoonspreidt en hij dus

mogelijks ooit (delen van) de Bijbel heeft gelezen, niet betekent dat hij zich ook werkelijk (oprecht) heeft

bekeerd en dan ook niet vermag afbreuk te doen aan het besluit dat zijn weinig doorleefde verklaringen

omtrent zijn bekeringsproces en zijn geloofsbeleving, alsook zijn gebrekkige antwoorden op elementaire

kennisvragen over zijn nieuwe geloof de geloofwaardigheid van zijn beweerde bekering volledig

ondermijnen. Het loutere feit dat verzoeker een zekere basiskennis over het christendom en het

protestantisme bezit zegt immers niets over wanneer, in welke omstandigheden, naar aanleiding

waarvan of met welk doel hij deze kennis heeft verworven. Dat verzoeker betrokken is bij het Bijbelhuis

te Antwerpen, deelneemt aan vieringen, mee helpt bij voorbereidingen en praktische hulp levert, en zich

op 28 januari 2018 liet dopen, zoals moet blijken uit het voorgelegde attest van het Bijbelhuis, het

doopcertificaat, de USB-stick met een video en foto’s van zijn doopsel en het naamkaartje van een lid

van de protestantse kerk, toont overigens de oprechtheid van zijn vermeende bekering evenmin aan

aangezien niet kan worden uitgesloten dat deze beleving van zijn nieuwe geloofsovertuiging in België

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

kunnen verwerven. De motieven van de bestreden beslissing op grond waarvan de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht besluit dat verzoeker er niet in geslaagd is om

te overtuigen van zijn ervaring als christen, zijn gevoelens in deze context en zijn kennis aangaande zijn

nieuwe geloof en hij er dienvolgens niet in slaagt om zijn vermeende bekering tot het christendom

geloofwaardig voor te stellen, blijven onverminderd staande en worden door de Raad tot de zijne

gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

Ook het door verzoeker voorgelegde psychologisch attest kan geen ander licht werpen op het

voorgaande. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beoordeelt dit attest

correct als volgt: “Wat betreft het psychologische attest dat u neerlegt, wordt opgemerkt dat dit attest

enkel vermeldt dat u veel stress heeft door de lange procedures. Verder stelt het attest dat u

moeilijkheden zou kunnen hebben tijdens het interview en dat indien nodig een pauze dient te worden

voorzien. Aan deze wensen werd dan ook voldaan tijdens beide interviews. Dit attest stelt echter geen

diagnose of verdere cognitieve problemen waardoor dit document verder niets aan bovenstaande

analyse kan wijzigen.

(…)

2.6.4. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas,

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 Verdrag Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.7.1. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire
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beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker

toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt dat hij een

reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel

risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Irak zou hebben gekend of zal

kennen.(…)”

Dienvolgens kan ook in hoofde van verzoekster omwille van de problematiek zoals aangebracht door

haar echtgenoot geen nood aan internationale bescherming in aanmerking worden genomen.

2.6.5. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas,

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 Verdrag Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.7.1. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op

haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Zij toont niet aan dat zij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt

dat zij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of

een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoekster maakte immers

doorheen haar verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij in Irak zou hebben

gekend of zal kennen.

2.7.2. De Raad stelt voorts vast dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing niet betwist

waar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt dat de actuele situatie in

Bagdad niet van dien aard is dat er voor burgers een reëel risico bestaat op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Op 8 augustus 2019 legt verwerende

partij een aanvullende nota neer waarin het “EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation” van

maart 2019 ter kennis wordt gebracht. Daaruit blijkt dat er geen significante negatieve wijzigingen zijn in

de veiligheidssituatie. Integendeel, uit deze informatie blijkt dat de herovering van gebieden bezet door

ISIL een duidelijk voelbare impact had op de veiligheidssituatie in Irak in het algemeen en de provincie

Bagdad in het bijzonder. Het aantal dodelijke burgerslachtoffers is vanaf 2017 sterk beginnen dalen. In

november 2018 rapporteerde UNAMI dat het aantal slachtoffers in 2018 het laagste was in zes jaar tijd.

Ook het aantal geweldincidenten is sinds de overwinning op ISIL over de hele lijn teruggelopen. Deze

trend hield heel 2018 aan. Verschillende bronnen bevestigen een algemene daling van het aantal

veiligheidsincidenten in 2018 in vergelijking met 2017. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat ISIL

zijn activiteiten in Bagdad in 2018 teruggeschroefd heeft. ISIL bedient zich nog nauwelijks van

gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door guerrillastrijders met

infanteriewapens, maar kiest momenteel bijna uitsluitend voor een strategie van terreur door

bomaanslagen. Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn uitzonderlijk. Er vinden nog

nauwelijks door ISIL gepleegde zware aanslagen plaats. ISIL is echter nog steeds in staat om

kleinschalige aanvallen uit te voeren. Naast aanvallen gericht op specifieke doelwitten, waaronder de

Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de politie, en Popular Mobilization Units (PMU), vinden ook

kleinschaligere aanslagen plaats. Ondanks de omvangrijke veiligheidsmaatregelen van politie, leger en

milities maken deze aanslagen nog altijd slachtoffers onder de burgerbevolking. Het gros van het

geweld dat er in Bagdad plaatsvindt is echter niet langer toe te schrijven aan ISIL. Anno 2018 is de

belangrijkste trend in het geweld in Bagdad dat het bijna allemaal persoonlijk, doelgericht politiek of

crimineel geweld betreft. Geweld tegen burgers wordt gebruikt om geld te verdienen, om personen die

men als een buitenstaander, politieke tegenstander of behorend tot een andere etnie beschouwt weg te

jagen. Dit geweld neemt de vorm aan van (politieke) intimidatie, afpersing, schietpartijen, berovingen,

gewapende schermutselingen en doelgerichte moorden. 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 offensief dat ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de

mobilisatie van sjiitische milities geleid. Deze prominent aanwezige sjiitische milities - die officieel deel

uitmaken van de Iraq Security Forces en onder de paraplu van de Popular Mobilization Units (PMU)

werken - staan mee in voor de veiligheidscontroles en de ordehandhaving in Bagdad. Deze 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.
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Soennieten in Bagdad lopen een groter risico om slachtoffer te worden van sjiitische milities dan sjiieten.

Deze milities hebben door de militaire overwinning tegen ISIS verder aan invloed gewonnen, en wensen

nu ook politiek kapitaal te slaan uit hun machtspositie. Zij zijn eveneens betrokken bij gewapende

confrontaties tussen henzelf en de ISF. Dergelijke clashes vonden meerdere malen plaats in het

centraal en oostelijk deel van Bagdad en wijzen op een mogelijke machtsstrijd tussen de Iraakse

federale strijdkrachten (leger, federale politie, lokale politie) en PMU-troepen. De verschillende milities in

Badgad zijn ook verwikkeld in een gewelddadige concurrentiestrijd waarbij ze elkaar bekampen. Uit de

beschikbare informatie blijkt derhalve dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie Bagdad

plaatsvindt, doelgericht van aard is.

Verzoekster brengt evenmin informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarover het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt en waarop de analyse van de

veiligheidssituatie in Bagdad is gesteund, niet correct dan wel niet actueel zou zijn of dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou

hebben getrokken. Dienvolgens wordt de analyse door de commissaris-generaal van de actuele

veiligheidssituatie in Bagdad door de Raad overgenomen.

Haar ongeloofwaardig bevonden asielmotieven buiten beschouwing gelaten, toont verzoekster evenmin

persoonlijke omstandigheden aan die maken dat zij, in vergelijking met de rest van de bevolking in

Bagdad, een verhoogd risico loopt op een ernstige bedreiging van het leven of persoon als gevolg van

het willekeurig geweld in Bagdad.

2.8. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. De Raad stelt vast dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier en dat verzoekster de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen.

De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekster op een individuele wijze beoordeeld

en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het

zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel

worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat

tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.9. In zoverre verzoekster nog artikel 3 EVRM geschonden acht, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.10. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking

komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het enig middel is ongegrond.
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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 tweeëntwintig augustus tweeduizend

negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


