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nr. 267 497 van 28 januari 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LAMARCHE

Rue Grande 84

5500 DINANT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 11 juni 2021 heeft

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

27 mei 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 december

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. LAMARCHE en van attaché B.

DESMET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 3 september 2015 voor de eerste maal een verzoek om internationale

bescherming in. Hij wordt op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: het CGVS) gehoord op 19 augustus 2016. Op 19 september 2016 neemt de commissaris-

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

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

beschermingsstatus. Deze weigeringsbeslissing wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

bevestigd op 17 maart 2017 bij arrest nr. 183 935.

1.2. Op 20 april 2017 dient verzoeker een tweede beschermingsverzoek in. De commissaris-generaal

neemt op 15 juni 2017 dit volgend verzoek niet in overweging. Verzoeker tekent geen beroep aan tegen

deze beslissing.
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Op 23 oktober 2017, 4 mei 2018, 26 september 2018 en 4 november 2016 dient verzoeker een volgend

verzoek in. Deze worden telkens niet ontvankelijk verklaard door de commissaris-generaal. Verzoeker

tekent enkel tegen de beslissing genomen op 20 februari 2019 in het kader van zijn vijfde

beschermingsverzoek beroep aan. Deze beslissing wordt door de Raad bevestigd op 6 augustus 2019

bij arrest nr. 224 683.

1.3. Op 17 juni 2020 dient verzoeker zijn huidig, zevende verzoek om internationale bescherming in.

Verzoeker wordt op het CGVS gehoord op 2 oktober 2020 en 1 april 2021.

De commissaris-generaal neemt op 27 mei 2021 ten aanzien van verzoeker een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraaks staatsburger, van Arabische origine, sjiitisch moslim, en

afkomstig uit de wijk Al Jamea in de stad Najaf.

Op 29 augustus 2015 bent u in België aangekomen en op 3 september 2015 hebt u hier een eerste

verzoek om internationale bescherming ingediend. In het kader van uw eerste verzoek om internationale

bescherming verklaarde u dat u vanaf mei 2014 een geheime relatie had met H.H.a.-A.(…). Zij was de

tweede echtgenote van M.D.(…), hoofd van de dienst criminaliteitsbestrijding in Najaf. M.D.(…) ontdekte

jullie geheime relatie en bedreigde u en uw familieleden. Er vond een stammenoverleg plaats en u werd

uit de stam verstoten. Daarna ontvluchtten u en uw familieleden Irak. Op 19 september 2016 nam het

CGVS in uw hoofde echter een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(RvV) bevestigd op 17 maart 2017.

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd, diende u op 16 mei 2017 een tweede verzoek

om internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten. U baseerde zich op dezelfde

asielmotieven die u al bij uw eerste verzoek had aangehaald. U voegde eraan toe dat H.(...) op 22

september 2015 door een onbekende groepering vermoord werd. U vermoedde dat zij in opdracht van

haar echtgenoot vermoord werd omwille van haar buitenechtelijke relatie met u. Op 15 juni 2017 nam

het CGVS in uw hoofde een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige

asielaanvraag.

U verliet België niet en diende hier op 23 oktober 2017 een derde verzoek om internationale

bescherming in.

U baseerde zich voor uw derde verzoek deels op dezelfde asielmotieven die u al bij uw vorige

verzoeken had aangehaald. Daarnaast verklaarde u ook dat u zich bekeerd hebt tot het christendom. U

werd bedreigd nadat u op uw facebookpagina foto’s gedeeld had van een bijbel en een kruis. Om uw

verklaringen te staven legde u de volgende documenten neer: een uitprint van uw inmiddels afgesloten

facebookpagina waarop negatieve reacties te lezen staan bij een foto die u gedeeld had van een bijbel

en een kruis, een brief van de Arabische kerkgroep waarin vermeld wordt dat u naar de kerk gaat, een

participatiecertificaat van een congres voor Bijbelstudie, uw identiteitskaart, uw nationaliteitskaart, uw

doopcertificaat, en een USB-stick met foto’s van uw doopsel. Op 6 april 2018 nam het CGVS in uw

hoofde een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een volgend verzoek.

U bleef in België en diende op 4 mei 2018 een vierde verzoek om internationale bescherming in. In het

kader van uw vierde verzoek haalde u opnieuw een vervolgingsvrees aan omwille van uw bekering tot

het christendom. Ter staving van uw vierde verzoek legde u de volgende documenten voor: een attest

van het Bijbelhuis te Antwerpen en een attest van de internationale christelijke organisatie Al Massira.

Op 28 augustus 2018 nam het CGVS in uw hoofde een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een

volgend verzoek.

U bleef in België en diende op 26 september 2018 een vijfde verzoek om internationale bescherming in.

In het kader van uw vijfde verzoek haalde u wederom een vervolgingsvrees aan omwille van uw

bekering tot het christendom. Ter staving van uw vijfde verzoek legde u de volgende documenten voor:

een attest van het Bijbelhuis te Antwerpen en een attest van de Eglise Protestante Arabe in Brussel. Op
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20 februari 2019 nam het CGVS in uw hoofde een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een volgend

verzoek. Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bevestigd op 6

augustus 2019.

U bleef in België en diende op 4 november 2019 een zesde verzoek om internationale bescherming in.

In het kader van uw zesde verzoek haalde u opnieuw een vervolgingsvrees aan omwille van uw

bekering tot het christendom. Daarnaast haalde u de algemene veiligheidssituatie aan in Irak omwille

van de aanwezigheid van milities. U had in oktober 2019 in België ook deelgenomen aan twee

demonstraties tegen de milities in Irak ten einde uw ongenoegen te uiten betreffende de aanwezigheid

van milities in Irak. Ter staving van uw zesde verzoek legde u de volgende documenten neer: een

dreigbrief van uw stam omdat u zich bekeerd heeft tot het christendom en een brief van de Arabische

kerkgroep in Antwerpen waarin vermeld wordt dat u lid bent van deze kerk. Op 2 april 2020 nam het

CGVS in uw hoofde een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een volgend verzoek.

Zonder naar uw land van herkomst terug te keren, diende u op 17.06.2020 een zevende verzoek tot

asiel in bij de bevoegde Belgische asielinstanties. In het kader van dit zevende asielverzoek verklaart u

het volgende: na de weigering in het kader van uw vijfde asielverzoek, leefde u een tijd op straat.

Doordat u bekeerd was tot het christendom heeft u alle contacten die u had in de moslimgemeenschap

in België verloren. U kreeg wel occasioneel hulp van een kerkgemeenschap in Antwerpen. U ontmoette

toen A.-I.A.A.(…), een Iraakse kennis die u al had gezien toen u onderweg was vanuit Turkije naar

België en met wie u aanvankelijk, in de periode van uw eerste asielverzoek, in hetzelfde opvangcentrum

had verbleven. A.(...) had intussen een asielstatus toegekend gekregen in België. Omwille van uw

precaire verblijfssituatie in België stelde hij u in augustus 2019 voor in het weekend bij hem te logeren

opdat u zich zou kunnen wassen en uitrusten. Toen A.(...) op een dag in september 2019 aanstalten

maakte om uit te gaan, vroeg u hem waar hij naartoe ging, waarop hij u uitnodigde mee te gaan naar de

bar die hij net wilde bezoeken. U ging met hem mee. Eenmaal aangekomen in de bar merkte u dat dit

een homobar was. U zag daar hoe homoseksuele mannen met elkaar omgingen. U voelde zich ook

aangetrokken tot A.(...). U heeft nooit eerder zulke aantrekking gevoeld tot mannen. Omdat u geen

eigen officieel adres had in België, stelde A.(...) voor dat u uw woonplaats zou vestigen op zijn adres,

wat u ook deed. Op Oudejaar 2019-2020 was u met A.(...) in de homobar. Op het moment van

middernacht zag u iedereen elkaar kussen geven en op dat moment heeft u A.(...) voor het eerst gekust.

Die nacht hebben jullie voor het eerst seks gehad samen. Sedertdien heeft u met A.(...) een intieme

relatie. Toen in België enkele maanden later de eerste corona-lockdown werd afgekondigd, bent u

permanent ingetrokken bij A.(...). In de Arabische gemeenschap in België of in Irak weet niemand van

uw relatie met A.(...). Recent heeft u voor het eerst aan iemand verteld dat u een relatie heeft met een

man, zonder de naam van A.(...) te noemen. Concreet vertelde u het aan een Iraakse kennis Mustafa en

diens Nederlandse vriend. In geval van terugkeer naar Irak vreest u te zullen worden vermoord omwille

van uw seksuele geaardheid. Bovendien worden in Irak homoseksuele contacten bestraft met

gevangenisstraffen. U legt ter staving van uw zevende asielverzoek volgende bewijselementen voor:

een bewijs van gezinssamenstelling op uw naam, een bewijs van gezinssamenstelling op naam van

A.(...), foto’s.

Op 18 november 2020 verklaarde het CGVS uw zevende asielverzoek ontvankelijk.

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw zesde verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

U verklaarde in het kader van uw huidige, zevende asielverzoek dat u ingeval van een terugkeer naar

uw land van herkomst vervolging vreest wegens uw seksuele oriëntatie. In het licht van de elementen in
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uw dossier is het CGVS er echter niet van overtuigd dat u homoseksueel bent. Hoewel het

Commissariaat-generaal constateert dat het niet evident is, de seksuele oriëntatie objectief te bewijzen,

mag het CGVS van een verzoeker die beweert homoseksueel te zijn, verwachten dat hij overtuigend is

met betrekking tot zijn ervaringen en zijn parcours in verband met zijn seksuele oriëntatie. Anders

gezegd, het Commissariaat-generaal mag van een persoon die een vrees of risico’s wegens zijn

seksuele oriëntatie aanhaalt, een omstandig en duidelijk relaas zonder grote incoherenties verwachten.

Na uw persoonlijke onderhouden op het CGVS dient echter vastgesteld dat uw homoseksuele

geaardheid niet geloofwaardig wordt geacht, en daaruit volgt dat de vervolging die u in Irak vreest in

verband hiermee, niet aannemelijk wordt geacht.

Zo kunnen uw verklaringen over uw beweerde homoseksuele geaardheid absoluut niet overtuigen, en

zijn de verklaringen over uw eerste en enige homoseksuele relatie oppervlakkig en weinig geloofwaar-

dig.

Allereerst dient het opvallend te worden genoemd dat u nooit eerder enige aantrekking heeft gevoeld tot

een jongen of man tenzij tot uw huidige partner A.(...) sedert hij u – op dat moment 28 jaar – vanaf

september 2019 is beginnen meenemen naar homobars. In Irak heeft u nooit enige aantrekking gevoeld

tot een andere man of jongen. Er was in Irak ook nooit iemand die zich heeft afgevraagd of u mogelijk

gay zou zijn (CGVS I, p. 19). U heeft zich in Irak ook nooit zelf de vraag gesteld of u mogelijk gay zou

zijn (CGVS II, p. 15). Illustratief is daarbij uw relaas dat uw familie toen u 18 jaar was, voorstelde dat ze

u een meisje zouden zoeken om mee te huwen. U heeft op dat voorstel indertijd weigerachtig

gereageerd. De reden die u opgaf voor deze weigering had weerom geen verband met een mogelijke

aantrekking tot mannen of enige innerlijke zelfbevraging hieromtrent: u hield het erop dat u zich wilde

focussen op uw werk in plaats van te huwen (CGVS II, p. 16-17). In de vraagstelling werd verder

aangedrongen welke uw persoonlijke beweegredenen waren om een huwelijk met een meisje te

weigeren. Daarop repliceerde u dat u geen vaste relatie (met een meisje) wilde omdat dit gezinsver-

plichtingen inhield: u wilde de vrijheid behouden om na het werk uit te gaan in plaats van naar huis terug

te (moeten) keren.

Ook in de jaren die u in België heeft doorgebracht (vanaf eind augustus 2015), heeft u nooit enige

aantrekking gevoeld tot mannen tot u vanaf september 2019 door A.(...) werd meegenomen naar een

homobar (CGVS I, p. 16). Daarbij valt het trouwens op dat u al veel eerder, sedert uw komst naar

België, contacten heeft gehad met A.(...). U heeft ten aanzien van A.(...) echter nooit eerder homo-

erotische aantrekking of intieme affectieve gevoelens ervaren. Concreet verklaart u A.(...) oppervlakkig

te hebben leren kennen in Griekenland midden augustus 2015, toen u onderweg was naar België. In

Brussel heeft u A.(...) in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken teruggezien. Jullie, zijnde u,

A.(...) en nog een Irakees genaamd H.(…), hebben toen afgesproken zich bij de bevoegde

asielinstanties voor te doen als familiaal verwanten, omdat jullie alle drie uit Najaf afkomstig waren en

verder niemand kenden in België – dat jullie gedrieën aan de Dienst Vreemdelingenzaken zouden

melden dat jullie onderling verwant waren. Dit had voor gevolg dat jullie alle drie in hetzelfde open

opvangcentrum werden ondergebracht: u heeft er zelfs gedurende zes à zeven maanden een kamer

gedeeld met A.(...). In die periode had u hoegenaamd geen affectieve band met A.(...): ‘Ik had geen

relatie met hem. Gewone relatie: we begroetten elkaar. Hij was te rustig, hij praatte met niemand.’ U

verduidelijkte dat u in die tijd geen aantrekking gevoeld heeft tot A.(...) (CGVS I, p. 11-13). U nam zelfs

het initiatief om de inrichtende overheid in te lichten dat jullie in werkelijkheid geen onderlinge

familieband hadden, wat ertoe geleid heeft dat u in een andere kamer werd ingekwartierd dan A.(...).

Uiteindelijk werden jullie ook beide naar verschillende opvangcentra overgeplaatst (CGVS I, p. 11-13).

Ook nadat jullie elkaar in augustus 2019 weer tegen het lijf waren gelopen in Antwerpen en A.(...) u

voorgesteld had om in het weekend bij hem te overnachten en te douchen, was er initieel geen sprake

van homoseksuele gevoelens. Slechts nadat A.(...) u is beginnen meenemen naar een homobar een

maand later heeft u aantrekking gevoeld tot A.(...).

Het CGVS is er zich van bewust dat het niet onmogelijk is dat iemand – mogelijk door een proces van

verdringing – slechts op latere leeftijd tot enig besef komt dat hij homoseksueel geaard is. Niettemin kan

redelijkerwijs worden verwacht dat desgevallend dergelijke omwenteling van de seksuele identificatie in

hoge mate gepaard gaat met een persoonlijkheidscrisis met overweldigende en verwarrende

emotionaliteit, zelfbevraging en twijfel. Dit nog a fortiori voor iemand die is opgegroeid in een homo-

vijandige cultuur zoals voor u het geval is. Het CGVS stelt echter in uw opeenvolgende verklaringen in

het geheel geen indicatie van dergelijke gemoedsgesteldheid vast.
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Zo stelt het CGVS zich vragen bij uw eerste reactie toen voor u duidelijk werd dat de bar waarheen

A.(...) u had meegenomen, een homobar was. Duidelijkheidshalve, het betreft hier de allereerste keer

dat u in aanraking kwam met een ontmoetingsplaats voor homo’s. Dit terwijl u – net als A.(...) zelf

overigens – voortkomt uit een uiterst homovijandige cultuur in Najaf, Irak. Daarbij zij in herinnering

gebracht dat u nooit eerder een homoseksuele aantrekking had gevoeld tot A.(...). Evenmin had u

voordien al gesproken met A.(...) over homoseksualiteit (CGVS II, p. 22-23). Dat u uw eerste reactie

niettemin enkel verwoordt in termen van vrijwel onmiddellijke aanvaarding zonder duidelijke innerlijke

verwarring of conflict (‘Het was de eerste keer, ik was in het begin verbaasd, daarna is het wel normaal

geworden.’ (CGVS II, p. 23)) geeft hoegenaamd geen blijk van enige verwarrende emotionaliteit,

zelfbevraging en twijfel, wat a fortiori mag worden verwacht van iemand die afkomstig is uit een

samenleving waar een homoseksuele geaardheid als afwekend en afkeurenswaardig wordt

gepercipieerd. In dit kader moet het initiatief van A.(...) zelf om u zomaar mee te nemen naar een

homobar evengoed weinig geloofwaardig worden genoemd. Gezien jullie het nooit eerder met elkaar

hadden gehad over homoseksualiteit, gezien jullie beide afkomstig zijn uit dezelfde homovijandige

cultuur, gezien A.(...) u slechts een maand eerder de mogelijkheid had gegeven om in het weekend bij

hem te gaan douchen en uitrusten, moet worden afgeleid dat ook A.(...) zelf een enorm risico nam om u

– die op dat moment nog nooit enige homoseksuele aantrekking had gevoeld, laat staan hierover met

hem had gesproken – zomaar mee te nemen naar een bar waarvan hij zelf niet eens op voorhand wilde

mededelen dat het ging om een ontmoetingsplaats voor homoseksuelen.

Ook uit uw vertelling van de allereerste keer dat u aan iemand vertelde dat u een homoseksuele relatie

heeft, blijkt nauwelijks enige emotionele geladenheid. In concreto verklaarde u dat u twee à drie

maanden voor uw laatste persoonlijk onderhoud dd. 01.04.2021 een gesprek had met een Iraakse

kennis en een Nederlander met wie die onder hetzelfde dak woonde. Tijdens dat gesprek kwam voor

het eerst ter sprake dat deze twee mensen zelf homoseksueel zijn. In datzelfde gesprek meldde u aan

hen dat u zelf een relatie heeft met een man en zich daarbij afvroeg of dat aanvaard wordt door het

protestants christendom, de geloofsstrekking waartoe u zich verklaart te hebben bekeerd, dan wel of u

zou moeten overgaan naar het Rooms katholicisme (CGVS II, p. 6). Duidelijkheidshalve, voor dit

gesprek had u geen vermoedens gehad over de seksuele geaardheid van P.(…) en M.(…) (CGVS II,

p.6). Ook ditmaal reageerde u gelijkmatig en onverontrust, zonder de minste zweem van emotionele

schok of verwarring: ‘Normaal, het was geen probleem voor mij.’ (CGVS II, p. 7-8). Van iemand die is

opgegroeid in een homovijandig milieu, die slechts recent tot enig besef van een homoseksuele

geaardheid is gekomen binnen het kader van een prille, eerste homoseksuele relatie, kan men

redelijkerwijze verwachten dat hij met meer doorleefdheid zou reageren wanneer hem voor het eerst

door een derde – nota bene zelf een Irakees – wordt bekend dat die zelf ook homoseksueel is. Dat u

daarentegen eerder gelijkmatig en oppervlakkig reageert op de bekendmaking van de homoseksualiteit

van uw gesprekspartners en daarop zonder verpinken communiceert dat u een relatie heeft met een

andere man en graag zou vernemen welke de ideologische stellingname van het protestantisme in deze

is, kan bezwaarlijk geloofwaardig worden genoemd. Het gebrek aan geloofwaardigheid van dit gesprek

wordt daarbij bevestigd door volgende vaststelling van incoherentie in uw verklaringen ter zake. Zo

toonde u zich met name incoherent over wanneer u kennis kreeg van de homoseksuele geaardheid van

uw gesprekspartners P.(…) en M.(…). Zo verklaarde u initieel dat u op het ogenblik dat u in uw gesprek

met P.(…) en M.(…) ter sprake bracht dat u een relatie heeft met een andere man, al wist dat M.(…) gay

was. Op de vraag of u voordien al wist of P.(…) gay was, antwoordde u eveneens bevestigend (CGVS

II, p. 7). Later in hetzelfde persoonlijk onderhoud stelde u dan weer dat u pas tijdens dit zelfde gesprek

voor het eerst vernam dat P.(…) en M.(…) gay zijn. U expliciteerde daarbij dat u daarvoor geen enkel

vermoeden had aangaande de homoseksuele geaardheid van P.(…) en M.(…) (CGVS II, p. 8).

De vastgestelde incoherenties doen uiteraard bijkomend afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

relaas van dit gesprek waarin u voor het eerst aan mensen buiten uw homoseksuele relatie verteld zou

hebben over uw homoseksuele relatie.

Over het algemeen zijn uw verklaringen over uw bewustwording van uw verklaarde homoseksualiteit

summier, weinig doorleefd en oppervlakkig. U verklaarde dat u in totaal slechts met twee personen

seksueel verkeer en een relatie heeft gehad: in Irak met een vrouw, en in België met A.(...) (CGVS I, p.

14). Uw bewustwording van uw homoseksuele identiteit gaat bijgevolg samen met de ontwikkeling van

een intieme relatie met A.(...) vanaf september 2019. Eerder heeft u nooit enige intuïtie gehad dat u

mogelijk homoseksueel zou kunnen zijn (CGVS I, p. 9).

U verklaarde verliefd te zijn op A.(...), seksueel tot hem aangetrokken te zijn, en zich gelukkig te voelen

in uw intieme relatie met hem. Echter valt op dat u uw affectie voor A.(...) en uw relatie zelf steeds
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verantwoordt in termen van materiële ondersteuning en praktische functionaliteit (CGVS I, p. 7, 15, 17-

17, 21): “Niemand heeft me geholpen behalve hij. Dat is het belangrijkste voor mij in onze relatie, hij

hielp me en gaf me eten en ik mocht bij hem blijven slapen terwijl de andere vrienden me niet hielpen.

Hij gaf geld, gaf kleren dat zal ik nooit kunnen vergeten, is zeer goed met mij en ik ben heel tevreden

met mijn relatie.” (CGVS I, p. 17-18) Ook blijkt nergens uit uw verklaringen dat u enig toekomst-

perspectief voor uw relatie met A.(...) heeft overdacht. U hield het erop dat jullie, eens de

coronabeperkingen achter de rug zijn, zullen blijven samenwonen, en dat u hem niet kan verlaten. U

herhaalt dat u vroeger op straat leefde en dat A.(...) de enige was die u heeft geholpen (CGVS I, p. 9;

CGVS II, p. 21).

Ook uw relaas van de ontwikkeling van uw eigen besef van intieme aantrekking tot A.(...) toont zich zeer

summier en oppervlakkig. Nochtans werd meermaals aangedrongen dat u concreter zou ingaan op de

gedachten en emoties waarmee de gewaarwording van aantrekking tot een andere man voor u

persoonlijk gepaard ging (CGVS I, p. 15-16). Niettemin bleven uw verklaringen beperkt tot de feitelijke

melding dat u op een bepaald moment zin kreeg in een seksuele relatie en dat u een seksuele relatie

bent aangegaan met A.(...). “Zulke relatie kon ik niet opbouwen in mijn land, anders werd ik vermoord.

En sinds ik naar hier ben gekomen, had ik geen tijd om over zulke dingen na te denken en dan heb ik

die persoon ontmoet en zo begon mijn relatie.” (CGVS I, p. 15-16).

Ook over de homo- of biseksuele bewustwording van A.(...) toonde u zich slechts oppervlakkig

geïnformeerd en uw verklaringen waren daarbij ook weinig coherent. U bood alvast geen eenduidige of

concrete verklaringen in antwoord op de vraag wanneer A.(...) tot het besef kwam dat hij zich

aangetrokken voelde tot mannen. Enerzijds verklaarde u dat A.(...) u verteld had dat hij ook in Irak al

had gevoeld dat hij zich aangetrokken voelde tot mannen. Kort daarop ontkende u dan weer dat A.(...)

ook in Irak zich al had aangetrokken gevoeld tot mannen (CGVS I, p. 19). Enerzijds verklaarde u dat

A.(...) de aantrekking tot mannen is beginnen voelen toen hij in België als kapper was tewerkgesteld en

daarbij homo’s onder zijn collega’s had die hem waren begonnen uit te nodigen naar homobars. U kon

daarbij niet in de tijd situeren wanneer dit dan zou zijn geweest (CGVS II, p. 18). Anderzijds verklaarde u

dat A.(...) ook in de periode daarvoor al op zoek was geweest naar meisjes én naar jongens (CGVS II,

p. 18-19). Hoewel u aangaf hierover daadwerkelijk met A.(...) te hebben gesproken, blijft uw weergave

van de verklaringen van A.(...) op dit punt bijzonder summier en oppervlakkig: u hield het erop dat A.(...)

u had aangegeven dat ‘het in Irak niet mogelijk was en dat hij zich in België vrij voelt, dat hij in het begin

relaties had gehad met meisjes maar dat dat hem niet was bevallen, en dat het met jongens beter was

(CGVS II, p. 20). Verder valt het op dat u wanneer u de homoseksuele bewustwording van A.(...) tracht

te beschrijven, steeds terugvalt op de feitelijke verwijzing dat A.(...) in zijn werk als kapper in aanraking

is gekomen met homoseksuele collega’s, dat deze hem hebben in contact gebracht met homobars en

dat A.(...) op die manier homoseksuele contacten is beginnen ontwikkelen (CGVS I, p. 9, 19; CGVS II, p.

18, 19). Op de vraag of A.(...) ooit angst of stress of vragen had gevoeld wanneer hij zich aangetrokken

voelde tot jongens of mannen, repliceerde u dat u hem dat niet had gevraagd (CGVS II, p. 21).

Bovendien sprak u zichzelf tegen over eventuele seksuele contacten die A.(...) met andere mannen zou

hebben gehad voor hij u kende. Zo verklaarde u in uw voorlaatste persoonlijk onderhoud met het CGVS

dat A.(...) voor hij u kende één keer een seksueel contact heeft gehad met een andere man (CGVS I, p.

10). U expliciteerde dat A.(...) er geen detail over had gegeven maar wel had medegedeeld dat beide

mannen dronken naar zijn huis zouden zijn gegaan en daar seksuele betrekkingen zouden hebben

gehad. Echter verklaarde u in uw laatste persoonlijk onderhoud met het CGVS dat u de eerste en enige

man bent met wie A.(...) seksuele omgang heeft gehad. U haalde er ook het voorbeeld aan dat A.(...)

een keer in dronken toestand met een andere man zou zijn meegegaan naar huis. Echter zou A.(...)

toen op uw vraag of hij met die man seksuele omgang heeft gehad, ontkennend geantwoord hebben

(CGVS II, p. 19). Het is niet geloofwaardig dat u dermate weinig op de hoogte bent van, of zelfs

tegenstrijdige verklaringen doet over, de ontdekking door uw partner van zijn homoseksualiteit, een

moment dat in zijn leven toch een bijzonder belangrijke rol moet hebben gespeeld. Redelijkerwijs dient

te worden gesteld dat de ontdekking van de eigen seksuele oriëntatie, zeker wanner beide partners

afkomstig zijn uit een samenleving waarin deze geaardheid als afwijkend en sterk afkeurenswaardig

wordt gepercipieerd, een van de meest prominente thema’s is waarover homoseksuele liefdespartners

met elkaar van gedachten wisselen in de verdere verkenning van elkaars persoonlijkheid.

Ook over relevante aspecten van de biografische achtergrond van A.(...) toonde u zich bijzonder

onwetend. Zo weet u niet in welke scholen A.(...) in Najaf – evengoed uw eigen stad van herkomst –

onderwijs heeft gevolgd of tot welk niveau hij onderwijs heeft gehad. Verder weet u enerzijds wel dat

A.(...) militair was in Irak. Anderzijds heeft u er geen idee van of A.(...) in het kader van zijn militaire

functie ooit betrokken is geweest bij militaire confrontaties in jullie land Irak, dat nochtans de afgelopen
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jaren veel oorlog heeft gekend. U wist ook niet waar A.(...) als militair was gestationeerd in Irak (CGVS I,

p. 11, 13). Duidelijkheidshalve zij erop gewezen dat hoewel u had verklaard dat u A.(...) niet heeft

gekend toen u zelf nog in Irak was (CGVS I, p. 8), niettemin mag worden aangenomen dat dergelijke

informaties minstens tot op zekere hoogte worden uitgewisseld tussen twee personen die liefde voor

elkaar hebben opgevat en een intieme relatie zijn aangegaan. Opvallend dient verder te worden

genoemd dat u bijzonder weinig weet over de familiale achtergrond van A.(...). U verklaarde te weten

dat de vader van A.(...) tijdens de laatste ramadan voor uw persoonlijk onderhoud dd.02.10.2020 met

het CGVS – de ramadan dus van half april half mei 2020, u woonde toen al in bij A.(...) – na langdurige

ziekte is overleden maar op de vraag welke ziekte diens vader dan had, bleef u tijdens uw eerste

persoonlijk onderhoud met het CGVS dd.02.10.2020 het antwoord schuldig (CGVS I, p. 15). Weliswaar

had u tijdens uw volgend persoonlijk onderhoud wel nadere informatie over de terminale ziekte van de

vader van A.(...) (CGVS II, p. 18). Niettemin dient het weinig aannemelijk te worden genoemd dat u over

een dergelijke emotionele gebeurtenis als het overlijden van een ouder van uw levenspartner, de meest

essentiële informatie niet onmiddellijk zou hebben gekend. Verder verklaarde u dat de vader van A.(...)

niet werkte maar of diens vader ooit gewerkt had en in welk vakgebied dat dan zou zijn geweest, wist u

niet. U weet ook niet hoeveel broers en zussen A.(...) heeft. U weet ook niet of A.(...) familie buiten Irak,

en met name in Europa, zou hebben. Geconfronteerd met deze onwetendheden aangaande de familiale

achtergrond van A.(...), stelde u dat A.(...) niet graag vertelde over zijn familie. Dergelijke poging tot

verklaring vermag alvast niet te verklaren dat u dusdanig verregaand onwetend bent over de familie van

uw levenspartner. U heeft ook bijzonder weinig zicht op de concrete relatie tussen A.(...) en zijn familie.

U meent dat A.(...) enkel contact onderhoudt met zijn moeder en legt uit dat u A.(...) telkens alleen laat

wanneer hij met zijn moeder telefoneert. U heeft A.(...) nooit vragen gesteld over zijn familie. Een reden

hiervoor heeft u niet. U weet dat A.(...) geen contact wil met andere verwanten dan zijn moeder maar

welke de reden hierachter is, weet u niet (CGVS II, p. 17-18).

Tenslotte dient het ook weinig geloofwaardig te worden genoemd dat u vrijwel geen adequate informatie

heeft over de situatie van homoseksuelen in België, toch het land waar u sedert 2015 verblijft en waar u

meent uw homoseksuele geaardheid te hebben ontdekt. Zo weet u weliswaar dat homoseksuelen

kunnen huwen in België, u weet echter niet of het in België is toegestaan dat homoseksuelen kinderen

adopteren (CGVS I, p. 20-21). U kent verder ook geen enkele organisatie die de rechten van

homoseksuelen behartigt. U heeft ook geen kennis van tijdschriften voor een homoseksueel publiek of

van online dating sites voor homo’s. U weet niet wat het woord ‘gay pride’ betekent. U kent ook geen

bekend Belgisch persoon waarvan geweten is dat die homoseksueel is. U stelt daarbij geheel foutief dat

de Rooms-katholieke Kerk geen probleem zou hebben met homoseksualiteit. Op de vraag of er

katholieken zijn die een probleem zouden hebben met homoseksualiteit, antwoordde u negatief (CGVS

II, p. 5, 7). Dergelijk gebrek aan relevante geïnformeerdheid over de perceptie en maatschappelijke

positie van homoseksualiteit in België draagt uiteraard niet bij tot de geloofwaardigheid van uw

verklaring als zou u in België hebben ontdekt dat u zelf homoseksueel bent. Tenslotte is het frappant dat

u op het ogenblik van uw laatste persoonlijk onderhoud met het CGVS (01.04.2021) beweerde dat

homo’s in België niet moeten vrezen te worden vermoord omwille van hun seksuele geaardheid. U

expliciteerde nooit te hebben gehoord van enige moord op een homo omwille van diens geaardheid

(CGVS II, p. 23). Nochtans is er ongeveer drie weken voor dit persoonlijk onderhoud veel

maatschappelijke en mediatieke ophef geweest rond het gewelddadig overlijden op 5 maart 2021 van

een man in Beveren, net omdat algemeen werd aangenomen dat dit gewelddadig overlijden te maken

had met diens homoseksuele geaardheid. Het is op zijn minst opvallend dat u deze mediatiek

prominente informatie met directe relevantie voor het heden door u aangebracht asielmotief, niet heeft

opgepikt en onthouden.

Uit het voorgaande kan enkel worden afgeleid dat u uw homoseksuele geaardheid absoluut niet aan-

nemelijk maakt. Uw relaas van uw vermeende homoseksuele ervaringen mist fundamentele doorleefd-

heid. Homoseksualiteit lijkt voor u een pragmatische keuze eerder dan een component verbonden aan

uw identiteit. Hoewel het CGVS beseft dat personen onzeker en in de war kunnen zijn wat betreft hun

seksuele geaardheid en de ontdekking ervan, lijkt het in deze niet op te gaan als verklaring voor uw

incoherente en ondoorleefde verklaringen aangaande uw beweerde seksuele oriëntatie, en de

ontdekking ervan. Uw verklaringen over uw beweerde homoseksuele geaardheid zijn in die mate weinig

overtuigend dat er geen geloof aan kan worden gehecht.

De door u neergelegde bewijselementen (foto’s van u in gezelschap van A.(...), attest gezins-

samenstelling voor u, attest gezinssamenstelling voor A.(...)) zijn niet van aard bovenstaande

vaststellingen te weerleggen of te beïnvloeden. De attesten van gezinssamenstelling geven een

objectieve indicatie dat u en A.(...) op het zelfde adres wonen. Uit deze stukken blijkt echter op generlei
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wijze welke de relatie is tussen A.(...) en u. De door u neergelegde foto’s geven enige blijk van nabijheid

tussen u zelf en A.(...). Echter valt uit deze foto’s niets af te leiden met betrekking tot jullie beider

seksuele geaardheid of een intieme onderlinge relatie. Bovendien zij erop gewezen dat de bewijswaarde

van dergelijke foto’s in het algemeen gering is gezien de mogelijkheid van enscenering van de

gemaakte afbeeldingen.

Voor zover uw huidig verzoek om internationale bescherming steunt op de motieven die u naar

aanleiding van uw derde, vierde, vijfde en zesde verzoek hebt uiteengezet, namelijk uw beweerde

bekering tot het christendom, dient vooreerst te worden benadrukt dat het CGVS hieromtrent vier maal

een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van uw opeenvolgende verzoeken tot internationale bescherming

nam, daar er géén nieuwe elementen aan de orde waren, noch door u werden voorgelegd die de kans

op internationale bescherming aanzienlijk groter maakten. Zo oordeelde het CGVS dat uw verklaringen

aangaande uw beweerde bekering tot het christendom geenszins getuigden van een oprechte en

diepgewortelde persoonlijke overtuiging en dat u bijgevolg niet hard kon maken om die reden in het

geval van terugkeer naar Irak een ernstig risico te lopen op vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of op ernstige schade zoals gedefinieerd in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. U brengt heden geen bijkomende inhoudelijke verklaringen of bewijselementen aan

die betrekking hebben op de asielmotieven die u heeft aangehaald in het kader van uw voorgaande

asielverzoeken. U beperkt zich in deze hoofdzakelijk tot een verwijzing naar deze asielmotieven die u in

het verleden hebt uiteengezet. Uw verklaring dat u intussen van het protestantisme bent overgegaan

naar het katholicisme mist daarbij evengoed geloofwaardigheid. Gezien geen geloof wordt gehecht aan

de door u beweerde homoseksuele geaardheid kan evenmin geloof worden gehecht aan uw beweerde

overgang van het protestantisme naar het katholicisme omdat het Rooms katholicisme ‘open zou staan

voor homoseksualiteit’ (CGVS II, p. 5). Daarbij zij in herinnering gebracht dat bij uw vorige

asielverzoeken niet eens geloof werd gehecht aan uw beweerde bekering tot het protestantisme.

Voor zover uw huidig verzoek om internationale bescherming steunt op de motieven die u naar

aanleiding van uw eerste en tweede asielverzoek hebt uiteengezet, namelijk uw beweerde vervolging

omwille van uw buitenechtelijke liefdesrelatie met de tweede vrouw van het hoofd criminaliteits-

bestrijding in Najaf (CGVS II, p. 4-5), dient benadrukt te worden dat uw eerste verzoek om internationale

bescherming door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingen-

status en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en de door u aangehaalde feiten of redenen niet als

bewezen werden beschouwd. Deze beslissing en beoordeling werden door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. U diende hiertegen geen cassatieberoep in bij de Raad van

State. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerste verzoek om

internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast. Inzake uw tweede asielverzoek werd

overgegaan tot een beslissing tot niet in overwegingname. U hebt tegen deze beslissing genomen in het

kader van uw tweede verzoek geen beroep aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

en voert in het kader van onderhavig verzoek evenmin gegevens of elementen aan die een ander licht

werpen op de uitkomst van uw vorige verzoeken, zodat deze gehandhaafd blijven.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker om internationale bescherming

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 worden het rapport UNHCR International

Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq van mei 2019

(beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html of https://www.refworld.org), en de

EASO Country Guidance Note: Iraq van januari 2021 (beschikbaar op https://easo.europa.eu/sites/

default/files/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in

rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Irak, dienen

de verzoeken om internationale bescherming van Irakezen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in

het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoeker en anderzijds actuele en



RvV X - Pagina 9 van 18

betrouwbare informatie over de situatie in Irak. UNHCR wijst er op dat verzoekers afkomstig uit “conflict-

affected areas”, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de zaak, nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld.

In de voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire beschermings-

status toe te kennen, maar dat er tevens sprake moet zijn van willekeurig geweld. In de EASO Guidance

Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Irak verschilt van regio tot regio

en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met

volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

De voornoemde aspecten worden in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in

Irak, die gebaseerd is op het geheel van de landeninformatie waarover het CGVS beschikt (zie infra).

Ook met andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de

individuele nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille

van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR-richtlijnen, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Irak regionaal erg

verschillend zijn. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Irak. In de EASO Guidance

Note wordt voorts aangegeven dat er voor geen enkele Iraakse provincie geconcludeerd kan worden dat

er sprake is van een situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld in het kader van een gewapend

conflict, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger louter

door zijn of haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige

schade in de zin van artikel 15 c) van de (herschikte) Kwalificatierichtlijn.

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Zuid-Irak, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Najaf te worden beoordeeld.

Het Iraakse zuiden omvat de provincies Babil, Basra, Thi Qar, Karbala, Maysan, Muthanna, Najaf,

Qadisiyah en Wasit. Uit de beschikbare informatie (zie het EASO Country of Origin Report Iraq: Security

situation van maart 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf of https://www.cgvs.be/nl; de COI Focus Irak –

veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Irak van 20 maart 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/

nl/landeninfo/de-veiligheidssituatie-centraal-en-zuid-irakof https://www.cgvs.be/nl; en het EASO Country

of Origin Report Iraq: Security situation van oktober 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/ sites/

default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf of https://www.cgvs.be/

nl) blijkt dat de negen zuidelijke provincies van Irak, met uitzondering van het noorden van Babil, niet

rechtstreeks verwikkeld waren in het offensief dat de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS) in juni

2014 inzette in Centraal-Irak. De Popular Mobilisation Forces (PMF) rekruteerden er wel tal van

jongeren om ISIS in de Centraal-Iraakse provincies te bestrijden en ISIS voerde acties uit in Zuid-

Iraakse provincies. Op 9 december 2017 kondigde de toenmalige Iraakse eerste minister Haider al-

Abadi de definitieve overwinning op ISIS af. Dit belette evenwel niet dat ISIS verder terroristische

aanslagen pleegde op het Iraakse grondgebied.

De Iraakse autoriteiten hebben de controle over Zuid-Irak. De Iraqi Security Forces (ISF) en de PMF zijn

er in alle provincies aanwezig. De tribale cultuur is sterk aanwezig in de zuidelijke provincies van Irak.

De plaatselijke stammen spelen dan ook een belangrijke rol in elk aspect van de Zuid-Iraakse

samenleving.

In Zuid-Irak is ISIS hoofdzakelijk in de provincie Babil actief, hoewel de provincie geen prioriteit vormt

voor de groepering. Het overgrote deel van de aanvallen die ISIS uitvoerde in de provincie in 2019 en

de eerste helft van 2020, vonden plaats in Jurf al-Sakhr. Deze stad, waarvan de soennitische bevolking

tot op heden niet kan terugkeren nadat ze in 2014 verdreven werd bij de bevrijding van ISIS, is
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omgevormd tot een grote basis van de aan Iran gelieerde militie Kata’ib Hezbollah. Hierdoor vormt ze

regelmatig een doelwit van ISIS. Bij dergelijke aanvallen worden overwegend strijders van de PMF

geviseerd. Het aantal hierbij te betreuren burgerslachtoffers bleef beperkt. In de periode van begin 2019

tot midden 2020 werd slechts een beperkt aantal veiligheidsincidenten in Zuid-Irak toegeschreven aan

ISIS. In de provincie Babil vonden er rondom Jurf al-Sakhr nu en dan aanslagen met Improvised

Explosion Devices (IED’s) plaats op leden van de PMF. In de stad Musayyab in dezelfde provincie

raakten in augustus 2019 tientallen personen gewond bij een aanslag met een IED. In september 2019

eiste ISIS een aanslag op in Kerbala waarbij twaalf doden vielen. De beschikbare informatie maakt geen

melding van dergelijke grotere aanslagen, toegeschreven aan of opgeëist door ISIS, in de eerste helft

van 2020.

Het geweld in Zuid-Irak is voornamelijk tribaal en/of crimineel van aard. Het betreft onder meer inter- of

intratribale geschillen, drugscriminaliteit en eergerelateerd geweld. Voornamelijk in de provincies Basra,

Thi Qar en Missan geven onopgeloste geschillen aanleiding tot gewelddadige clashes tussen stammen

met als inzet de controle over grond, olie-inkomsten of water. Omdat dit type geweld soms plaatsvindt in

residentiële gebieden, vallen hierbij ook burgerslachtoffers te betreuren. In sommige provincies

gebruiken sjiitische milities geweld in conflicten om economische of politieke invloed en macht. Verder

gebruiken conservatieve islamitische groepen, met name in de provincie Basra, geweld tegen zaken of

personen die door hen als haram (verboden) worden beschouwd.

Sinds 2015 vinden er regelmatig manifestaties plaats in de zuidelijke provincies van Irak. Hierbij wordt

het gebrek aan banen, corruptie, de slechte publieke dienstverlening en de gebrekkige drinkwater-

voorziening waarmee het Iraakse zuiden kampt aangeklaagd. De sociale onrust nam in juli 2018 toe

nadat Iran beslist had om de elektriciteitsbevoorrading af te sluiten. De demonstraties die toen van start

gingen in de provincie Basra verspreidden zich snel naar de andere provincies, waarbij het tot

gewelddadige botsingen tussen betogers en de veiligheidsdiensten kwam. De golf van betogingen in juli

en september 2018 werd met geweld de kop ingedrukt. Tientallen demonstranten werden gearresteerd,

verwond of gedood.

Net zoals in Bagdad vinden er vanaf 1 oktober 2019 in alle zuidelijke provincies grootschalige

antiregeringsprotesten plaats. Nadat ze eerder in het voorjaar van 2020 grotendeels stilgevallen waren,

hernamen de protesten in mei 2020 hoewel er minder burgers aan deelnamen. De verschillende

veiligheidsactoren in ZuidIrak reageren met buitensporig geweld op deze protesten. Hierbij worden

ernstige mensenrechtenschendingen begaan. Talrijke demonstranten worden mishandeld, gearresteerd,

verwond of gedood. De aan Iran gelinkte sjiitische milities van de PMF worden door bepaalde bronnen

beschouwd als de hoofdverantwoordelijken voor het disproportioneel gebruik van geweld tegen de

betogers, maar ook de Iraakse autoriteiten maken zich hieraan schuldig. De plaatselijke stammencultuur

speelt een belangrijke rol bij de aanhoudende betogingen in Zuid-Irak. Bepaalde stammen kozen partij

voor de betogers en nemen het voortouw tijdens de demonstraties. Plaatselijke stammenleiders

kondigden bloedwraak af tegen leden van de veiligheidsdiensten en de PMF die geweld plegen tegen

demonstranten. Het aantal slachtoffers, doden en gewonden, dat kan gelinkt worden aan de betogingen

in Zuid-Irak varieert sterk van provincie tot provincie. Het met de betogingen gelieerde geweld is

evenwel doelgericht van aard en kadert niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat

confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen

onderling strijden.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de zuidelijke provincies thans geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art.

48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat.

Volledigheidshalve wordt hierbij nog aangestipt dat het Iraakse zuiden niet alleen over de weg

bereikbaar is. Uit de beschikbare informatie (zie het EASO COI Report: Iraq – Internal mobility van 5

februari 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ easo_coi_report_iraq._

internal_mobility.pdf of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten

aanbieden naar Irak en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad

dient te verlopen. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale

luchthavens in Basra en Najaf, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot

bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun

bestemming in Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.
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Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Najaf in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

worden aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Najaf een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van uw leven of persoon.

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 Najaf.

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.

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. Het verzoekschrift en stukken

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 57/6/1, §1,

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en van artikel 1, A, 2

van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op

28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag).

Verzoeker geeft aan niet akkoord te gaan met het oordeel van de commissaris-generaal dat er geen

geloof kan worden gehecht aan zijn homoseksuele geaardheid. Hij betoogt:

“Zij stelt dat uit verzoeker reacties toen hij werd geconfronteerd met de homoseksualiteit van A.(…) en

andere vrienden, en uit zijn verklaringen over zijn gevoelens, niet kan worden afgeleid dat hij

homoseksueel is.

Er zij op gewezen dat het moeilijk te bewijzen is dat hij homoseksueel is.

Bovendien voelde verzoeker zich zeer ongemakkelijk bij de zeer persoonlijke en indringende vragen die

hem tijdens het onderhoud met het CGVS werden gesteld.

Hij vond het moeilijk om zijn gevoelens en kennissen te delen, vooral als het over A.(…) ging.

Ook moet erop worden gewezen dat de tegenpartij een zeer vaststaand idee heeft van wat het betekent

om homoseksueel te zijn en wat een homoseksueel moet voelen.

Het is goed eraan te herinneren dat de manier waarop iemand zijn of haar seksualiteit beleeft uniek is

voor die persoon en dat er evenveel manieren zijn om zo'n seksualiteit te beleven als er mensen zijn.

De poging van de tegenpartij om generalisaties te maken en haar visie op homoseksualiteit op te leggen

is te beperkend.

De tegenpartij was van mening dat het feit dat verzoeker samen woont met A.(…) (gezinssamenstelling)

en al zijn tijd met hem doorbrengt (foto's) geen bewijs vormt voor hun romantische relatie.

Verzoeker dient als bijlage meer intieme foto's in van A.(…) en hem.

Dit toont de intieme en liefdevolle aard van hun relatie aan.

Derhalve moet worden vastgesteld dat verzoeker inderdaad een homoseksuele relatie met A.(…) heeft

en moet hem bijgevolg de vluchtelingenstatus worden toegekend.”

Op de overige weigeringsmotieven in de bestreden beslissing gaat verzoeker niet in.

Ter ondersteuning van het verzoekschrift voegt verzoeker prints van foto’s bij waarop hij en A. afgebeeld

staan.

3. Voorafgaand

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

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegings-

dossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemde-
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lingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve

kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden

beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd

argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In toepas-

sing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet

komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in

de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep

onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is

de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc

onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

3.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te

verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag

liggen, kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de

formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht.

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

beslissing moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.

3.3. 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 de 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 de 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 waarover geen twijfel 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 is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

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

4.1. In het kader van zijn eerste beschermingsverzoek verklaart verzoeker dat hij Irak heeft verlaten

omwille van een buitenechtelijke liefdesrelatie met de tweede echtgenote van het hoofd criminaliteits-
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bestrijding in Najaf. De commissaris-generaal besluit tot de weigering van de vluchtelingenstatus en de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Er wordt namelijk geen geloof gehecht aan de door

verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten; de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst noopt niet tot

het toekennen van subsidiaire bescherming zoals in bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Deze beslissing wordt in beroep bevestigd door de Raad bij arrest nr. 183 935 van

17 maart 2017.

Verzoekers volgende verzoek om internationale bescherming, gebaseerd op dezelfde asielmotieven die

hij eerder had aangehaald, wordt door de commissaris-generaal niet in overweging genomen. Ver-

zoeker stelt tegen deze beslissing geen beroep in bij de Raad.

In het kader van zijn volgende vier beschermingsverzoeken haalt verzoeker, naast voormeld vlucht-

motief, een vervolgingsvrees aan omwille van zijn bekering tot het christendom. De commissaris-

generaal besluit telkenmale tot niet-ontvankelijkheid van zijn verzoek, daar er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn noch door hem worden voorgelegd die de kans op internationale bescherming

aanzienlijk groter maken. Het CGVS oordeelt namelijk dat zijn verklaringen aangaande zijn beweerde

bekering tot de Evangelische christelijke geloofsstroming geenszins getuigen van een oprechte en

diepgewortelde persoonlijke overtuiging en dat hij bijgevolg niet aannemelijk kan maken om die reden in

het geval van terugkeer naar Irak een ernstig risico te lopen op vervolging of op ernstige schade.

Verzoeker tekent enkel tegen de beslissing genomen op 20 februari 2019 in het kader van zijn vijfde

beschermingsverzoek beroep aan. Deze beslissing wordt door de Raad bevestigd op 6 augustus 2019

bij arrest nr. 224 683.

Verzoeker dient thans voor de zevende keer een beschermingsverzoek in. Naast het volharden in zijn

bekering tot het christendom, verklaart hij dat toen een vriend van hem, A., hem in september 2019

meenam naar een homobar, hij zich plots aangetrokken voelde tot hem. Enige tijd later zouden zij een

intieme relatie zijn begonnen en zou hij dit hebben verteld aan een Iraakse kennis en diens vriend. Hij

voert aan dat hij in geval van terugkeer naar Irak zal worden vermoord omwille van zijn homoseksuele

geaardheid.

4.2. Het Hof van Justitie heeft gesteld dat homoseksuelen kunnen worden geacht een sociale groep te

vormen wanneer ze voldoen aan de twee cumulatieve voorwaarden die daartoe worden gesteld.

Wat betreft de eerste voorwaarde stelt het Hof dat de seksuele gerichtheid van een persoon een

dermate fundamenteel kenmerk voor zijn identiteit is dat van deze persoon niet mag worden geëist dat

hij dit opgeeft. Homoseksuele geaardheid betreft dus inderdaad “een onvervreemdbaar kenmerk dat

deel uitmaakt van zijn identiteit en zijn fysieke en psychische integriteit” dat gemeenschappelijk is aan

deze bepaalde groep van personen, zoals de verwerende partij terecht stelt.

Wat betreft de tweede voorwaarde moet blijken dat homoseksuelen in Irak worden beschouwd als leden

van een groep die een eigen identiteit heeft omdat zij in haar directe omgeving als afwijkend wordt

beschouwd (HvJ 7 november 2013, C-199/12 tot en met C-201/12).

Blijkens de bestreden beslissing wordt er evenwel geen geloof gehecht aan verzoekers voorgehouden

homoseksuele geaardheid.

Een aangevoerde homoseksuele geaardheid kan slechts aannemelijk worden geacht wanneer de

verzoeker om internationale bescherming blijk geeft van een diepgaande emotionele, affectieve en

seksuele aantrekking tot personen van hetzelfde geslacht (UNHCR, Claims to Refugee Status based on

Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention

and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Genève, 2012, nr. 8).

Verzoeker kan worden bijgetreden waar hij in het verzoekschrift aanhaalt dat het niet evident is om een

homoseksuele geaardheid te bewijzen.

Een verzoeker om internationale bescherming kan zelden overtuigend bewijs leveren van zijn seksuele

gerichtheid. Het betrekken van bepaalde vormen van bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld rapporten van

medisch onderzoek naar een gestelde seksuele gerichtheid en expliciet beeldmateriaal, is ook in strijd

met grondrechten en de menselijke waardigheid. Naar zijn aard leent een seksuele geaardheid als

asielmotief zich minder voor bewijsvoering: het gaat immers om wat iemand innerlijk voelt. Meer nog

dan bij andere asielmotieven, zijn de eigen verklaringen van de betrokken verzoeker dan ook van

wezenlijk belang. Het is daarom aan verzoeker om vooral aan de hand van zijn verklaringen zijn

gestelde seksuele geaardheid aannemelijk te maken, die op hun beurt (onder meer) moeten worden
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gezien in het licht van het al dan niet homofoob karakter van de samenleving waaruit de verzoeker om

internationale bescherming afkomstig is. Hij zou immers als geen ander in staat moeten zijn inzicht te

bieden in wat hij innerlijk denkt of voelt.

De verklaringen die een verzoeker om internationale bescherming over zijn seksuele gerichtheid heeft

afgelegd, vormen dan ook het uitgangspunt in de procedure van het onderzoek van de feiten en

omstandigheden zoals bedoeld in artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet, te meer wanneer de verzoeker

geen bewijskrachtige elementen kan verschaffen aangaande zijn gerichtheid en/of wanneer er een

gebrek is aan specifieke informatie betreffende de status van LGBT in het land van herkomst. Daarbij

moeten stereotiepe opvattingen over homoseksuelen worden vermeden.

Bijgevolg kan worden verwacht dat verzoeker coherente en doorleefde verklaringen aflegt over zijn

eigen homoseksuele bewustwording, ervaringen en relaties en de eigenheid van zijn homoseksuele

geaardheid, wat dit voor hem en zijn omgeving heeft betekend, wat de situatie is voor homoseksuelen in

zijn land van herkomst en hoe zijn ervaringen, volgens zijn relaas, in het algemene beeld passen. Dit

geldt nog meer als de verzoeker afkomstig is uit een land waar een homoseksuele geaardheid

maatschappelijk onaanvaardbaar is of strafbaar is gesteld. Er mag in dat geval van een verzoeker

worden verwacht dat er sprake is van een (denk)proces waarin hij zich onder andere voor de vraag

gesteld ziet wat het betekent om anders te zijn dan hetgeen de maatschappij (en de wet) van zijn land

van herkomst verwacht/verlangt en op welke wijze hij daaraan invulling wil en kan geven. (UNHCR,

Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of

Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees,

Genève, 2012, nr. 62-66 en UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to sexual orientation

and gender identity, Genève, 2008, nr. 35-36; HvJ 25 januari 2018, C-473/16, pt. 28; HvJ 2 december

2014, gevoegde zaken C148/13 tot en met C-150/13, pt. 49, 62).

Door de wijze waarop het onderzoek naar en de beoordeling van een gestelde seksuele gerichtheid zijn

georganiseerd op het CGVS, werd verzoeker daadwerkelijk de mogelijkheid geboden om met zijn

verklaringen zijn beweerde homoseksuele gerichtheid aannemelijk te maken. Uit een lezing van de

notities blijkt immers dat de protection officer tijdens de persoonlijke onderhouden van 2 oktober 2020

en 1 april 2021 herhaaldelijk open vragen heeft gesteld, die verzoeker toelieten om uitgebreide

verklaringen af te leggen omtrent de ontdekking, bewustwording, de beleving en aanvaarding van zijn

beweerde homoseksuele geaardheid, rekening houdend met verzoekers herkomst uit Najaf, Irak en de

context van een homovijandige cultuur aldaar.

4.3. Op basis van een heel aantal pertinente vaststellingen waarover hij zeer omstandig motiveert, be-

sluit de commissaris-generaal vooreerst dat verzoeker oppervlakkige, weinig doorleefde en stereotiepe

verklaringen aflegt over (de ontdekking en ontwikkeling van) zijn seksuele geaardheid en over zijn

affectie voor en relatie met A. Na lezing van het administratief dossier, sluit de Raad zich hier bij aan.

Verzoeker tracht in zijn verzoekschrift voor zijn oppervlakkige en weinig doorleefde verklaringen een

verschoning te geven waarbij hij uiteenzet dat hij zich zeer ongemakkelijk voelde bij de zeer persoonlijke

en indringende vragen die hem tijdens het persoonlijk onderhoud werden gesteld en dat hij het moeilijk

vond om zijn gevoelens en kennissen te delen, vooral als het om A. ging.

Dat het binnen de Iraakse context, waar omtrent homoseksuele geaardheid effectief een groot taboe

bestaat, moeilijk kan zijn om uiting te geven aan homoseksuele gevoelens, kan zeker worden

aangenomen. De Raad is evenwel niet overtuigd dat dit voor verzoeker in casu ook het geval was gelet

op zijn specifieke omstandigheden, gelet op het gegeven dat hij reeds sinds 2015 in België verblijft en

zijn verklaring dat hij in het openbaar uitkwam voor zijn geaardheid en zijn relatie met A. met wie hij,

behalve in de Arabische buurt, hand in hand op straat liep (NPO 1 april 2021 (hierna: NPO II), p. 22).

Bovendien moet verzoekers beweerde ongemak worden gezien in samenhang met de afgelegde

verklaringen. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud kan alvast niet blijken dat verzoeker moeite

had om gevoelens te uiten of dat hij zich geremd voelde. Verzoeker vertelde zonder schroom hoe zijn

relatie met A. zou zijn ontstaan en vermeldde hierbij herhaaldelijk dat ze kusten en seksuele

betrekkingen zouden hebben gehad (NPO I, p. 7, 15). Toen verzoeker tijdens het tweede persoonlijk

onderhoud expliciet werd gevraagd of hij emotionele of fysieke problemen heeft om over zijn

asielmotieven te spreken of dat hij een probleem heeft om zich te uiten in de huidige setting, gaf hij ook

duidelijk aan hier geen problemen mee te hebben (NPO II, p. 2). De protection officer maakte voorts

duidelijk dat verzoeker tijdens de loop van het interview gerust mocht meedelen indien hij toch enige

moeilijkheden op dit vlak zou ondervinden, maar verzoeker gaf nergens aan zich ongemakkelijk te

voelen bij de persoonlijke vragen die werden gesteld. Ook bij het eerste persoonlijk onderhoud blijkt dit
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niet en gaf hij na afloop zelfs uitdrukkelijk te kennen dat hij geen problemen had met het soort vragen

die hem werden gesteld (NPO 2 oktober 2020 (hierna: NPO I), p. 22).

Verzoekers verwijzing naar zijn ongemak kan dan ook geen verklaring bieden voor het gegeven dat hij

over de bewustwording van zijn verklaarde homoseksuele geaardheid, alsook over zijn aantrekking tot

en relatie met A., summier, weinig doorleefd en oppervlakkig bleef en niet in staat was coherente en

aannemelijke verklaringen af te leggen over (de ontdekking, ontwikkeling en beleving van) zijn

voorgehouden homoseksuele geaardheid, gelet op zijn herkomst uit een homovijandige cultuur. Aan

deze terechte bevinding mag een zwaar gewicht worden toegekend.

Bovendien gaf verzoeker niet alleen oppervlakkige en weinig doorleefde verklaringen (A). De

commissaris-generaal stelt in de bestreden beslissing tevens vast (B) dat verzoeker incoherente

verklaringen aflegde over het gesprek waarin hij voor het eerst aan mensen zou hebben verteld over zijn

homoseksuele relatie met A. en over de homoseksuele bewustwording van A., (C) dat verzoeker over

relevante aspecten van de biografische achtergrond van A. bijzonder onwetend en incoherent is, en (D)

dat hij vrijwel geen adequate informatie heeft over de situatie van homoseksuelen in België.

Door louter te volharden in zijn homoseksuele geaardheid, brengt verzoeker geen concrete en

geobjectiveerde elementen aan die de pertinente bevindingen van de commissaris-generaal kunnen

weerleggen of ontkrachten. Het beweerd ongemak om uit te wijden over zijn ervaringen en gevoelens in

verband met zijn seksuele oriëntatie, kan hier niet ter verklaring dienen nu voorgaande bevindingen

betrekking hebben op loutere feitelijkheden en biografische gegevens over A. en verder niet ingaan op

verzoekers persoonlijke gevoelens.

Het geheel aan oppervlakkige, niet doorleefde, incoherente, tegenstrijdige en opvallende verklaringen in

acht genomen, heeft tot gevolg dat verzoeker een homoseksuele geaardheid, in de zin van een

fundamenteel kenmerk dat deel uitmaakt van zijn identiteit, niet aannemelijk maakt.

De door verzoeker voorgelegde documenten vermogen verder geen afbreuk te doen aan het voorgaan-

de. Wat betreft de foto’s van verzoeker in gezelschap van A., het attest gezinssamenstelling voor

verzoeker en het attest gezinssamenstelling voor A., bemerkt de commissaris-generaal terecht: “De

attesten van gezinssamenstelling geven een objectieve indicatie dat u en A.(...) op het zelfde adres

wonen. Uit deze stukken blijkt echter op generlei wijze welke de relatie is tussen A.(...) en u. De door u

neergelegde foto’s geven enige blijk van nabijheid tussen u zelf en A.(...). Echter valt uit deze foto’s

niets af te leiden met betrekking tot jullie beider seksuele geaardheid of een intieme onderlinge relatie.

Bovendien zij erop gewezen dat de bewijswaarde van dergelijke foto’s in het algemeen gering is gezien

de mogelijkheid van enscenering van de gemaakte afbeeldingen.”

Gelet op wat voorafgaat, besluit de Raad dat de bevindingen van de commissaris-generaal over

verzoekers beweerde homoseksuele geaardheid, zoals uitgebreid weergegeven in de motieven van de

bestreden beslissing, steun vinden in het administratief dossier, betrekking hebben op de kern van het

vluchtrelaas en pertinent en correct zijn. Ze blijven dan ook gehandhaafd en worden integraal

overgenomen.

Verzoeker brengt thans in zijn verzoekschrift geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die

hier een ander licht op kunnen werpen.

Door louter meer intieme foto’s van A. en zichzelf aan het verzoekschrift te voegen, werpt verzoeker

geen ander licht op de terecht gedane bevindingen van de commissaris-generaal. Ook wat betreft deze

foto’s kan immers worden gesteld dat hieruit niet kan blijken dat zij beiden een homoseksuele

geaardheid hebben en dat zij een relatie hebben met elkaar. Bijgevolg kunnen deze foto’s een

beweerde homoseksuele relatie tussen verzoeker en A. op geen enkele wijze onderbouwen. Deze foto’s

zijn overigens slechts een momentopname en tonen geenszins de concrete omstandigheden aan

waarin ze zijn genomen daar ze eenvoudig in scène kunnen worden gezet en aldus geen garantie

bieden over de authenticiteit van wat wordt afgebeeld noch kunnen worden geverifieerd. Daar een

homoseksuele geaardheid een intrinsiek onderdeel uitmaakt van iemands persoon, vormt het

neerleggen van intieme foto’s op zich geen voldoende bekwijskrachtig element dat op overtuigende, laat

staan doorslaggevende, wijze een voorgehouden geaardheid aannemelijk kan maken. Dit geldt des te

meer wanneer dit niet gepaard gaat met consistente, doorleefde en geloofwaardige verklaringen over

het proces van ontdekking, bewustwording, acceptatie en beleving van zijn beweerde seksuele

gerichtheid, wat deze gerichtheid voor hem heeft betekend, de wijze waarop hij daarmee is omgegaan
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en welk invloed dit heeft gehad op de manier waarop hij uiting heeft gegeven aan zijn seksuele

gerichtheid.

Waar verzoeker zich verder beperkt tot het louter volharden in zijn homoseksuele geaardheid en het

tegenspreken en bekritiseren van de gedane bevindingen van de commissaris-generaal, brengt hij geen

dienstig verweer te berde.

Het geheel aan documenten en verzoekers verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge

samenhang, besluit de Raad, in navolging van de commissaris-generaal, dat er geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers beweerde homoseksuele geaardheid.

Aangezien de Raad geen geloof hecht aan verzoekers voorgehouden homoseksuele geaardheid, kan

evenmin geloof worden gehecht aan zijn vrees als zou hij bij terugkeer naar Irak om deze reden worden

vervolgd.

4.4. Wat betreft de beweerde bekering tot het christendom en de beweerde vervolging omwille van zijn

buitenechtelijke liefdesrelatie met de tweede vrouw van het hoofd criminaliteitsbestrijding in Najaf, wordt

in de bestreden beslissing uitvoerig toegelicht op welke gronden de commissaris-generaal tot zijn besluit

komt. Deze motieven worden echter door verzoeker in zijn verzoekschrift volledig ongemoeid gelaten,

op geen enkele wijze betwist, laat staan ontkracht, zodat deze terechte motieven, die pertinent en

correct zijn, zonder meer overeind blijven en door de Raad worden overgenomen.

4.5. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Bijgevolg kan in hoofde van verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

5.1. Gelet op het gegeven dat zijn homoseksuele geaardheid, zijn vluchtrelaas en vluchtmotieven niet

geloofwaardig worden geacht, kan verzoeker zich hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken

dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt verder geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit

blijkt dat hij een reëel risico zou lopen op de doodstraf of executie of op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing bij terugkeer naar Irak. Verzoeker maakt geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij in Irak zou hebben gekend.

5.2. Wat betreft een reëel risico op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, c) van de

Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat niet wordt betwist dat er in Irak een gewapend conflict is. Dit

gewapend conflict spreidt zich niet uit over het hele land, maar speelt zich af in bepaalde gebieden.

Zowel uit de UNHCR-richtlijnen als uit de EASO Guidance note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Irak regionaal erg

verschillend zijn. Bijgevolg moet bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger de

focus aldus te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op

de beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van

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

De Raad stelt vast dat verzoeker niet betwist dat, gezien zijn verklaringen met betrekking tot zijn plaats

van herkomst in Irak, in casu de veiligheidssituatie in de provincie Najaf moet worden beoordeeld.

De Raad verwijst integraal naar de omstandige motivering in de bestreden beslissing en de beschikbare

informatie, waaronder het EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation van oktober 2020 en

EASO Country Guidance Note over Irak van januari 2021.

Na zorgvuldige lezing hiervan concludeert de Raad samen met de commissaris-generaal dat er actueel

in de provincie Najaf geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van willekeurig

geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die

terugkeert naar deze provincie louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingen-

wet.
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Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de inlichtingen waarop bovenstaande

analyse is gebaseerd niet langer actueel of correct zouden zijn of die de gemaakte appreciatie in een

ander daglicht stelt.

Er wordt echter niet ontkend dat de veiligheidssituatie in de provincie Najaf nog steeds complex,

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

omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming, aanleiding kan geven tot de

toekenning van een internationale beschermingsstatus.

Bijgevolg rijst, in overeenstemming met wat in het arrest Elgafaji van het Hof van Justitie wordt gesteld,

de vraag of verzoeker persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Najaf voor hem dermate verhogen dat er moet

worden aangenomen dat hij bij een terugkeer naar deze provincie een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon.

De commissaris-generaal stelt hierbij vast dat verzoeker nalaat het bewijs te leveren dat hij specifiek

wordt geraakt, om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, door een reëel

risico als gevolg van het willekeurig geweld in Najaf. Tevens blijkt dat de commissaris-generaal niet

beschikt over elementen die erop wijzen dat er in verzoekers hoofde omstandigheden bestaan die ertoe

leiden dat hij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Deze

bevindingen worden door verzoeker niet betwist en vinden steun in het administratief dossier.

5.3. Gelet op het voormelde, toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

De Raad ontwaart in het rechtsplegingsdossier evenmin andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

6. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

7. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig januari tweeduizend tweeën-

twintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


