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RECHTBANK DEN HAAG

Team vreemdelingenkamer

Zittingsplaats Arnhem

Registratienummer: AWB 13/9724
Datum uitspraak: 3 oktober 2012

Uitspraak

Ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met
artikel 71 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000)

inzake

geborenop r 1971,
v-nummer
van Iraakse national iteit,
eiseres,
gemachtigde mr. J.A. Pieters,

tegen

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Immigratie- en Naturalisatiedienst,
verweerder (onder verweerder wordt tevens verstaan de rechtsvoorganger(s) van de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie).

Het procesverloop

Bij besluit van 9 april 2013 heeft verweerder de aanvraag van eiseres van 28 maart 2013
tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd afgewezen. Dit
besluit is bekendgemaakt in het Aanmeldcentrum te Zevenaar.

Op 10 april 2013 heeft eiseres beroep ingesteld tegen dit besluit en verzocht om een
voorlopige voorziening.

Bij uitspraak van 3 mei 2013 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank,
zittingsplaats Arnhem, de voorlopige voorziening toegewezen.

Bij besluit van 3 juni 2013 heeft verweerder de motivering van het besluit van 28 maart
2013 aangevuld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd.
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De openbare behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden ter zitting van 16
September 2013. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder
heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. R.R. de Groot.

De beoordeling

1. Uit de j urisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: de Afdeling), vloeit voort dat, indien na een eerder afwijzend besluit een besluit
van gelijke strekking wordt genomen, door het instellen van beroep tegen het laatste
besluit niet kan worden bereikt dat de bestuursrechter dat besluit toetst, als ware het een
eerste afwijzing. Slechts indien en voor zover in de bestuurlijke fase nieuw gebleken
feiten of veranderde omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel uit het aldus aangevoerde
kan worden afgeleid dat zich een relevante wijziging van het recht heeft voorgedaan,
kunnen dat besluit, de motivering ervan en de wijze waarop het tot stand is gekomen door
de bestuursrechter worden getoetst
Onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden moeten worden begrepen
feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of die niet voor dat
besluit konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van
reeds eerder aangevoerde feiten of omstandigheden, die niet voor het nemen van het
eerdere besluit konden en derhalve behoorden te worden overgelegd. Is hieraan voldaan,
dan is niettemin geen sprake van feiten of veranderde omstandigheden die een
hernieuwde rechterlijke beoordeling rechtvaardigen, indien op voorhand uitgesloten is dat
hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit kan afdoen.

2. Eiseres heeft twee keer eerder een aanvraag ingediend om verlening van een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. De eerste aanvraag dateert van 19 augustus
2008 en is bij besluit van 4 maart 2009 afgewezen. Het hiertegen ingestelde beroep is bij
uitspraak van deze rechtbank, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 30 december
2009, ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 29 maart 2010 van de Afdeling is deze
uitspraak bevestigd.
Vervolgens heeft eiseres op 7 april 2011 wederom een aanvraag ingediend. Deze
aanvraag is bij besluit van 19 april 2011 afgewezen. Het daartegen ingestelde beroep is
bij uitspraak van 24 mei 2011 door deze rechtbank, nevenzittingsplaats Zwolle,
ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 9 augustus 2011 van de Afdeling is deze uitspraak
-bevestigd.
Het besluit van 9 april 2013 is van gelijke strekking als die van 4 maart 2009 en 19 april
2011 zodat op het tegen dat besluit ingestelde beroep het onder rechtsoverweging 4
weergegeven beoordelingskader van toepassing is.

3. In het kader van haar herhaalde aanvraag heeft eiseres als novum aangevoerd dat
zij in Nederland is bekeerd tot het Christendom en op 10 maart 2013 is gedoopt in de
Buurt en Lukaskerk in Den Haag. Hiertoe heeft zij een verklaring en een doopakte van
deze kerk overgelegd en een dvd waarop haar doop is vastgelegd. Ingeval zij zou moeten
terugkeren naar Irak vreest zij wegens haar geloof gedood te worden door haar familie,
clan of andere instanties. Voorts heeft eiseres aangevoerd psychische problemen te
hebben waar zij al geruime tijd voor behandeld wordt,

4. De doopakte, waarvan het origineel ter zitting van de voorzieningenrechter van
26 april 2013 is getoond, dateert van na de eerdere besluiten, zodat dit feit in zoverre als
nieuw aan te merken is. Op voorhand is niet uitgesloten dat een bekering van eiseres kan
afdoen aan de eerdere besluiten en de overwegingen waarop deze rusten. De rechtbank is
daarom van oordeel dat de gestelde bekering van eiseres kan worden aangemerkt als een
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nieuw feit. Gelet hierop kan en zal het bestreden besluit door de rechtbank worden
getoetsL

5. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 8:69 van de
Awb, dient de rechtbank het bestreden besluit - de motivering waarop dit besluit berust
daaronder begrepen - te toetsen aan de hand van de tegen dat besluit aangevoerde
beroepsgronden.

6. Verweerder heeft de aanvraag afgewezen en heeft daaraan het volgende, kort
samengevat, ten grondslag gelegd. De geloofwaardige bekering van eiseres tot het
Christendom leidt er niet toe dat aan eiseres een verblijfsvergunning asiel moet worden
verleend. Verweerder heeft daartoe overwogen dat de familiesituatie van eiseres in de
eerdere procedures niet geloofwaardig is geacht zodat evenmin geloofwaardig is dat zij
vanwege haar bekering voor haar familie te wezen zou hebben. Vender acht verweerder
niet aannemelijk dat eiseres in haar land van herkomst haar geloof terughoudend zal
moeten uitoefenen, vanwege de risico's die eiseres anders zou lopen. Christenen worden
aangemerkt als kwetsbare minderheidsgroep. maar bij eiseres is geen sprake van beperkte
individuele indicaties, zodat ook daarin geen grond is gelegen voor het verlenen van een
verblijfsvergunning. Verweerder ziet geen aanleiding om een onderscheid te maken
tussen tot het Christendom bekeerde moslims en andere christenen. De persoonlijke
situatie van eiseres is beoordeeld aan de hand van het asielbeleid ten aanzien van Irak. Uit
het algemeen ambtsbericht inzake Irak van de Minister van Buitenlandse Zaken van
november 2011 (hierna: het ambtsbericht) volgt niet dat er sprake is van systematische
vervolging van personen die bekeerd zijn tot het Christendom en/of dat iedere (bekeerde)
christen bij terugkeer naar Irak een reeel risico loopt op een behandeling in strijd met
artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.

7. Eiseres kan zich hiennee niet verenigen en heeft hiertoe onder meer aangevoerd
dat verweerder er in het bestreden besluit onvoldoende rekening mee heeft gehouden dat
eiseres een bekeerling is, nu uit informatie van onder meer Vluchtelingenwerk Nederland
blijkt dat de risico's voor bekeerlingen die op normale wijze uiting willen geven aan hun
christelijk geloof bijzonder groot zijn, groter dan de risico's die andere christenen lopen.
Ter onderbouwing van dit betoog heeft eiseres naar de volgende documenten verwezen:
a. het 'International Religious Freedom Report' van het US State Department van 30

juli2012;
b. de UNHCR Eligibility Guidelines inzake Irak van mei 2012;
c. een artikel uit The Telegraph van 3 april 2010;
d. een e-mail van 10 September 2010 van Christian Solidarity Worldwide, en
e. correspondentie van Vluchtelingenwerk Nederland met de voorzitter van al-Amal van

november 2011,
Voorts heeft eiseres nog gewezen op een uitspraak van deze rechtbank, zittingsplaats
Rotterdam, van 20 februari 2013 (AWB 13/2458 en AWB 13/2460) en een uitspraak van
deze rechtbank, zittingsplaats Groningen, van 8 januari 2013 (AWB 12/18720) en het
ambtsbericht.

8. De rechtbank overweegt als volgt.

9. De voorzieningenrechter heeft zich in de uitspraak van 3 mei 2013 reeds
uitgelaten over de door eiseres ingediende stukken. hi rechtsoverweging 11 van die
uitspraak wordt het volgende overwogen:
"Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit deze stukken dat de situatie van tot
het Christendom bekeerde moslims niet gelijk te stellen is aan die van andere christenen. hi het
bestreden besluit is niet gemotiveerd ingegaan op dit verschil, hoewel dit reeds in de
besluitvormingsfase door verzoekster naar voren is gebracht"



I J \lVJ'J7tlll

Registratienummer: AWB 13/9724

10. Verweerder heeft naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter
op 3 juni 2013 een aanvullend besluit genomen. In dat besluit heeft verweerder
overwogen dat blijkens het ambtsbericht christenen in een moeilijke positie verkeren, nu
de Irakese autoriteiten niet in staat zijn hen tegen het willekeurige dan wel gerichte
geweld bescherming te bieden. Mede uit angst voor het extremistische geweld zijn
christenen vanuit het zuiden en midden van Irak naar het noorden getrokken. Er zijn
echter berichten dat christenen ook in Noord-Irak zouden worden gediscrimineerd.
Hierbij zou sprake zijn van onrechtmatige onteigening van eigendommen en
discriminatoire vonnissen van de rechtelijke macht van de Kurdistan Regional
Government ten nadele van christenen. In Irak heerst voorts een algemeen klimaat van
intolerantie jegens moslims die zich tot het Christendom bekeren. Zij lopen blijkens het
ambtsbericht een grote kans op marginalisatie of om het slachtoffer te worden van geweld
vanuit de gemeenschap, de eigen familie of door overheidsfunctionarissen. Op grond van
deze informatie heeft verweerder zowel christenen uit Irak als in Nederland bekeerde
christenen aangemerkt als kwetsbare minderheidsgroep in de zin van C14/3.6 van de
Vreemdelingencirculaire 2000. Verweerder ziet, zo blijkt uit WBV 2013/2, geen
aanleiding om onderscheid te maken tussen tot het Christendom bekeerde moslims en
andere christenen in Irak.

11. De rechtbank constateert dat het ambtsbericht vermeldt dat de situatie voor
moslims in Irak die zich bekeren tot het Christendom moeilijk is, Het Iraakse Wetboek
van Strafrecht verbiedt bekering niet, maar de Personal Status Law biedt geen
mogelijkheden voor juridische erkenning van een godsdienstwijziging. Bovendien heerst
er in de Iraakse samenleving een algemeen klimaat van intolerantie jegens moslims die
zich tot het Christendom bekeren. Zij lopen een grote kans op marginalisatie of om het
slachtoffer te worden van geweld vanuit de gemeenschap, de eigen familie of door
overheidsfunctionarissen.
Er is weinig ruimte voor het verrichten van bekeringsactiviteiten door aanhangers
van andere godsdiensten dan de islam. Dit geldt ook voor de Kurdistan Regional
Government-regio, waar christelijke geestelijken door de regionale autoriteiten onder
druk zouden zijn gezet om him bekeringsactiviteiten te stoppen, onder dreiging van
gevangenisstraf voor henzelf en hun familie en volgelingen.

12. In de UNHCR Eligibility Guidelines inzake Irak van mei 2012 wordt ten aanzien
van christenen in het algemeen overwogen dat "depending on the particular
circumstances of the case, members of minority religious groups in central and southern
Iraq are likely to be in need of international refugee protection", terwijl ten aanzien van
bekeerlingen wordt overwogen dat "Christian converts are likely to be in need of
international refugee protection in the whole country, including the Kurdistan Region",
dus zonder rekening te houden met individuele omstandigheden.

In het voornoemde rapport van het US State Department wordt ten aanzien van
bekeerlingen overwogen dat "persons who leave Islam often faced severe social
persecution, including death, often by assailants known to the victims".

Ten slotte wordt in het artikel uit The Telegraph, het e-mail bericht van Christian
Solidarity Worldwide en het bericht van de voorzitter van al-Amal aangegeven dat het
moeilijk voorstelbaar is dat bekeerde moslims hun nieuwe religie in het openbaar zouden
belijden aangezien ze daannee een groot risico lopen vermoord te worden.

13. De rechtbank volgt, gelet op rechtsoverweging 11, het standpunt van verweerder
dat het ambtsbericht geen onderscheid maakt tussen tot het Christendom bekeerde
moslims en andere christen, niet. De rechtbank overweegt daartoe dat het ambtsbericht de
situatie van tot het Christendom bekeerde moslims specifiek vermeldt. Daarbij neemt de



U \t\IJJ J L I

Registratienummer: AWB 13/9724

rechtbank tevens in aanmerking hetgeen in rechtsoverweging 12 is overwogen. De enkele
stelling van verweerder dat de UNHCR Eligibility Guidelines inzake Irak van mei 2012
zijn betrokken bij de totstandkoming van het ambtsbericht leidt niet tot een ander oordeel.
Het ambtsbericht vomit immers op zichzelf reeds aanleiding voor de conclusie dat er
verschil is tussen de situatie van tot het Christendom bekeerde moslims in Irak en andere
christenen in Irak. Nu verweerder dit onderscheid niet heeft onderkend is er sprake van
een motiveringsgebrek. Het bestreden besluit komt daarom voor vernietiging in
aanmerking.

14. Derhalve is het beroep gegrond. Gelet op het aanvullende besluit van verweerder
van 3 juni 2013 ziet de rechtbank geen aanleiding om de rechtsgevolgen in stand te laten
dan wel om toepassing te geven aan de zogeheten bestuurlijke lus, nu verweerder daarin
het standpunt heeft gehandhaafd dat er geen aanleiding bestaat om onderscheid te maken
tussen tot het Christendom bekeerde moslims en andere christenen in Irak.
Verweerder zal een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak.

15. De rechtbank acht termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van
de Awb en verweerder te veroordelen in de door eiseres in verband met de behandeling
van het beroep redelijkerwijs gemaakte proceskosten, welke zijn begroot op 6 944 aan
kosten van verleende rechtsbijstand. Van andere kosten in dit verband is de rechtbank niet
gebleken.

De beslissing

De rechtbank verklaart:
het beroep gegrond;
vernietigt het besluit van 9 april 2013;
draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze
uitspraak;
veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van €• 944.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M, van der Linde, rechter, in tegenwoordigheid van
mr. N.J.H. Klomp, griffier.

De griffier,

t)e griffier is buiten staat
te ondertekenen

De rechter,

Uitgesproken in het openbaar op 3 oktober 2013.

Rechtsmiddel:
Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen een week na de verzending van een afschrift
hoger beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Hoger beroep
vreemdelingenzaken, Postbus 16113,2500 BC 's-Gravenhage, Het beroepschrift dient
een of meer grieven tegen de uitspraak te bevatten. Artikel 6:6 van de Awb is niet van
toepassing. Een afschrift van de uitspraak dient overgelegd te worden. Meer informatie
treft u aan op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl).
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