
RvV X / Pagina 1 van 6

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 12.224 van 3 juni 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 14 maart
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 26 februari 2008.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 april 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K.
VANDERSMISSEN loco advocaat J. VERSTRAETEN en van attaché J. VERSTRAETEN,
die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“Volgens uw verklaringen bent u een soennitische Koerd afkomstig uit Zakho (Noord-
Irak). In 1995 zou uw familie samen met die van uw oom zijn verhuisd naar Telmous
(Centraal-Irak) dit omwille van een conflict tussen uw stam en een tak van de Barzani-
stam. In Telmous zou u schaapsherder zijn geweest. U liet uw schapen regelmatig
grazen in de buurt van een Amerikaans militair kamp. U zou regelmatig snoep en
drank van de Amerikanen gekregen hebben. Op 25 november 2006 zouden drie
onbekende mannen, één Koerdisch sprekende man en twee Arabieren, naar u zijn
gekomen. Ze zouden van u foto’s hebben genomen. Ze zouden aan u een aantal
vragen gesteld hebben over het Amerikaans militair kamp. Ze lieten u weten dat ze
binnen de drie dagen zouden terugkomen om u iets te vragen. Op 28 november 2006
zouden ze u terug zijn komen opzoeken. Ze zouden u een foto van uzelf hebben laten
zien. Vervolgens zouden ze u gezegd hebben dat ze “terroristen” waren. Ze zouden u
de opdracht gegeven hebben om explosieven te plaatsen aan de controleposten van
het Amerikaans militair kamp. Ze zouden ermee gedreigd hebben uw foto aan andere
terroristen door te spelen en u te laten ombrengen indien u hen zou aangeven. Onder
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druk van deze bedreigingen zou u hebben toegestemd. Er werd afgesproken dat ze
op 30 november 2006 zouden terugkomen. Diezelfde nacht bleef u in de bergen met
uw kudde schapen. Toen u de volgende dag thuis was, zou u alles aan uw vader
verteld hebben. Deze zou u aangeraden hebben om te vluchten. Diezelfde avond
werd u door uw vader naar een kennis, een zekere X, gebracht. Uw vader ging terug
naar huis. De volgende morgen zou uw vader X hebben opgebeld. Hij liet weten dat
de terroristen hem hadden aangesproken. Uw vader zou hen gezegd hebben dat u
een herder was en dat u naar Zamar was gegaan. De terroristen zouden uw vader
gezegd hebben dat ze u om het leven zouden brengen. Diezelfde avond zou u naar
Istanbul (Turkije) gereisd zijn, waar u op 3 december 2006 aankwam. Op 5 december
2006 zou u vanuit Istanbul naar België gereisd zijn, waar u op 11 december 2006
aankwam. De volgende dag vroeg u asiel aan in België.”

2. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn
hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.
HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend
indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de
afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet
bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X, nr. 43.027, 19 mei 1993) en het is niet de
taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (R.v.St.,
X, nr. 173.197, 5 juli 2007). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen
worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige
verklaringen.

3. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
(CGVS) te worden vastgesteld dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden
toegekend. U legde immers in de loop van uw asielprocedure een aantal
tegenstrijdige verklaringen af waardoor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het
gedrang komt.
Zo verklaarde u in dringend beroep dat op 25 november 2006 drie onbekenden u
hebben opgezocht. Er werd u gevraagd op welk moment van de dag deze mannen u
precies hebben aangesproken. U antwoordde aanvankelijk dat het om één uur in de
namiddag was (zie gehoorverslag CGVS, dringend beroep, p. 5). Ten gronde
antwoordde u op exact dezelfde vraag echter dat zij u 's morgensvroeg zijn komen
opzoeken. U lichtte toe dat het zeker vóór 9 uur 's morgens was. Na confrontatie met
deze tegenstrijdigheid, ontkende u de bovengenoemde verklaring in dringend beroep
te hebben afgelegd (zie gehoorverslag CGVS, ten gronde, p. 2). Een uitleg voor deze
incoherentie heeft u niet, u ontkent ze enkel.
Ook in verband met de foto's die u werden getoond tijdens jullie tweede ontmoeting,
legde u incoherente verklaringen af. In dringend beroep verklaarde u dat de terroristen
u twee foto's toonden. U lichtte toe dat u op één van deze foto's zelf was afgebeeld,
samen met enkele van uw schapen. Op de andere foto zou uzelf samen met twee van
de terroristen te zien zijn geweest (zie gehoorverslag CGVS, dringend beroep, p. 6).
Ten gronde verklaarde u iets heel anders. Daar verklaarde u dat er u slechts één
foto werd getoond, namelijk de foto waarop u alleen stond afgebeeld. Ter
bevestiging werd u nog eens gevraagd of de mannen u slechts één foto toonden. U
beaamde dit. Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid ontkende u de
bovengenoemde verklaringen in dringend beroep te hebben afgelegd. U lichtte wel toe
dat de terroristen nog vele andere foto's bij hadden, maar u hield vol dat ze u slechts
één foto lieten zien (zie gehoorverslag CGVS ten gronde p, 3).
Voorts verklaarde u in dringend beroep dat de terroristen u hadden gezegd dat ze op
30 november 2006 zouden terugkomen om u explosieven te overhandigen (zie
gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 8). Ten gronde daarentegen verklaarde u
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dat u op 3 december 2006 de explosieven zou krijgen. U werd geconfronteerd met
uw verklaringen. Vervolgens verklaarde u dat het niet op 30 november, maar wel op
30 december was. Toen u er op werd gewezen dat dit dan ongeveer één maand later
was, wijzigde u opnieuw uw verklaringen en verwees u opnieuw naar de datum van 30
november. U haalde aan dat de tolk u in verwarring had gebracht (zie gehoorverslag
CGVS ten gronde, p. 4). Nochtans had u eerder duidelijk verwezen naar de datum van
3 december 2006. Het is pas na confrontatie met uw verklaringen in dringend beroep,
dat u uw verklaringen aanpaste.
Tenslotte legde u nog een incoherente verklaring af met betrekking tot de vraag of uw
vader ook werd bedreigd door de terroristen zoals u eerder had verklaard voor de
Dienst Vreemdelingenzaken. Ze zouden uw vader gezegd hebben met hem te
zullen afrekenen als bleek dat hij zou hebben gelogen over u (zie gehoorverslag
DVZ, p. 10). In dringend beroep verklaarde u eerst dat uw vader niet werd bedreigd
door de terroristen. Toen u werd gewezen op uw verklaringen in dit verband voor de
Dienst Vreemdelingenzaken, wijzigde u uw eerdere verklaringen en bevestigde u plots
dat de terroristen uw vader wel degelijk hadden bedreigd. U voegde er evenwel aan
toe dat u niet wist hoe ze uw vader dan precies bedreigden aangezien u uw vader
niet meer had gesproken (zie gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 9). Ten
gronde antwoordde u dan weer ontkennend op de vraag of de terroristen ook uw
vader hadden bedreigd. Na confrontatie met de hierboven genoemde verklaringen in
dringend beroep ontkende u deze te hebben afgelegd.
In verband met de hierboven genoemde tegenstrijdigheden dient te worden
opgemerkt dat uw verklaringen in dringend beroep klaar en duidelijk werden
genoteerd en niet vatbaar zijn voor interpretatie.
In verband met uw verklaringen waarbij u te kennen gaf dat de terroristen u de
opdracht hadden gegeven om een aanslag te plegen tegen het Amerikaans militair
kamp, dienen volgende opmerkingen te worden gemaakt. Vooreerst is het
onbegrijpelijk dat men u onmiddellijk zou hebben belast met deze verantwoordelijke
taak, zonder dat men enige zekerheid had betreffende uw loyauteit en engagement
ten aanzien van hen. Bovendien is het al even onbegrijpelijk dat men u vervolgens
zou hebben laten gaan om pas enkele dagen later terug af te spreken. U kon dan
immers het nodige doen om aan een volgende ontmoeting te ontsnappen, wat u ook
effectief heeft gedaan. Op deze manier was u bovendien in staat geweest om bij uw
autoriteiten aangifte te doen van hetgeen u was overkomen en een
persoonsbeschrijving door te geven van uw belagers. Alleszins, roept de werkwijze
van deze onbekenden vraagtekens op aangezien zij weinig tot geen voorzorgen
hebben genomen om zichzelf in te dekken, maar integendeel zeer openlijk hun
(kwalijke) bedoelingen hebben kenbaar gemaakt zonder dat ze zich hadden vergewist
van uw eventueel engagement en uw bereidwilligheid tot medewerking.
Omwille van bovenstaande redenen wordt uw asielrelaas in een bedrieglijk daglicht
gesteld.
Ter staving van uw asielrelaas legde u enkel uw originele identiteitskaart voor. U werd
gevraagd of u in Zamar (Centraal-Irak) was geboren zoals staat aangegeven op uw
identiteitskaart. U ontkende dit en lichtte toe dat u in Zakho (Noord-Irak) bent geboren.
U verklaarde dat u deze vernieuwde identiteitskaart heeft aangevraagd niet bij de
Koerdische maar wel bij de Centrale Iraakse overheid en dat deze op vraag van uw
vader, uw geboorteplaats aangegeven op uw identiteitskaart wijzigde naar Zamar. Uw
vader zou dit zo gewild hebben zodat zijn vijanden u niet zouden herkennen als zijn
zoon en ook zodat de Koerdische overheid u zou tegenhouden aan de grens als u ooit
het onbezonnen plan had om naar Koerdistan te reizen (zie gehoorverslag CGVS, 22
januari 2008, p. 2). Vooreerst is het weinig geloofwaardig dat deze aanvraag zonder
meer werd ingewilligd door de officiële instanties zoals uzelf aangeeft. Bovendien blijkt
na verificatie door de Federale Politie dat uw identiteitskaart volledig vervalst is (zie
informatie, toegevoegd aan het administratief dossier). Het feit dat u deze vervalste
identiteitskaart voorlegde, bevestigt het bedrieglijke karakter van uw asielrelaas. Uit
bovenstaande blijkt dat u op intentionele manier heeft getracht de Belgische
asielinstanties te misleiden.
De hierboven vastgestelde fraude is van dien aard dat uw algehele geloofwaardigheid
wordt ondermijnd en dat u noch de hoedanigheid van vluchteling, noch de status van
subsidiaire bescherming kan worden toegekend. Het CGVS is immers niet in staat om
zich een correct beeld te vormen van uw profiel, uw juiste identiteit, de preciese regio
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vanwaar u afkomstig bent en de plaats(en) waar u recentelijk heeft verbleven en
mogelijks over een verblijfsalternatief kon beschikken.”

4.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van
de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de vereiste van motivering juncto artikel 48/3 van
de voormelde wet van 15 december 1980, doordat de bestreden beslissing stelt dat hij
tegenstrijdige verklaringen aflegt en geen rekening houdt met essentiële elementen die zijn
asielaanvraag aannemelijk maken, terwijl duidelijk blijkt dat er wel degelijk gegronde redenen
zijn om de asielaanvraag goed te keuren.
Wat de tegenstrijdige verklaringen betreft, wijst verzoeker op het feit dat de tolk die tijdens
het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder:
CGVS) aanwezig was van een andere streek was en derhalve een heel ander dialect sprak.
Hij verstond de tolk derhalve slecht en heeft dit ook aangegeven bij aanvang van zijn
verhoor. De tolk zou Sorani hebben gesproken, terwijl verzoeker Badini spreekt. Verzoeker
beweert dat ook zijn advocaat dit duidelijk heeft genoteerd. Deze vertaalproblemen verklaren
volgens verzoeker de tegenstrijdigheid met betrekking tot het tijdstip waarop de terroristen
hem voor het eerst aanspraken en de tegenstrijdigheid betreffende het tijdstip dat deze hem
opnieuw zouden komen opzoeken. Verzoeker meent dat hij wel degelijk erkend moet worden
als vluchteling en de weigering elke grondslag mist door louter te verwijzen naar zijn
verklaringen, dewelke het gevolg zijn van het verkeerd begrijpen van de tolk. Zelfs wanneer
zijn verklaringen ongeloofwaardig overkomen, dan nog moet er volgens verzoeker rekening
worden gehouden met het feit dat er een duidelijke en waarachtige angst bestaat voor wat
hem zou overkomen in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst.

4.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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 administratieve overheid dient in de akte de juridische en feitelijke
overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een
‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en
in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (R.v.St., nr. 100.628,
7 november 2001; R.v.St., nr. 159.298, 30 mei 2006; R.v.St., nr. 166.608, 12 januari 2007;
R.v.St., nr. 167.848, 15 februari 2007; R.v.St., nr. 172.777, 26 juni 2007). Verzoeker brengt
kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële
motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
Wat betreft zijn bewering dat er geen rekening wordt gehouden met essentiële elementen,
merkt de Raad op dat verzoeker niet nader duidt over welke elementen het zou gaan.
De door verzoeker aangevoerde vertaalproblemen, dewelke zich blijkens de voorgelegde
nota’s van verzoekers advocaat zouden hebben voorgedaan op het gehoor bij het CGVS op
13 februari 2007, vinden geen steun in het administratief dossier. Tijdens dit gehoor werd
verzoeker niet bijgestaan door een tolk Sorani, doch door een tolk Badini, hetgeen overigens
wordt bevestigd in de neergelegde nota’s van zijn advocaat (administratief dossier, stuk 15,
p.1; rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 2). Er werd aan verzoeker, dewelke gedurende het
gehele gehoor werd bijgestaan door zijn advocaat, uitdrukkelijk gevraagd of hij de tolk
begreep en er werd verduidelijkt dat eventuele problemen gemeld moesten worden
(administratief dossier, stuk 15, p.1), hetgeen verzoeker heeft nagelaten te doen. Verzoeker
verklaarde niets meer te willen toevoegen en ook zijn advocaat maakte geen melding van
problemen tijdens het gehoor, doch formuleerde enkel een opmerking aangaande
vertaalproblemen bij DVZ (Ibid., p.11). De Raad stelt tevens vast dat verzoeker tijdens zijn
tweede gehoor bij het CGVS verklaarde dat er zich geen problemen hadden voorgedaan bij
het vorige interview (administratief dossier, stuk 6, p.2), waarbij dient opgemerkt te worden
dat de tolk die tijdens dat interview tolkte dezelfde was als degene die tolkte tijdens het
tweede interview (Ibid., p.1; stuk 15, p.1). Ook tijdens dit gehoor werd aan verzoeker
gevraagd of hij de tolk begreep en werd verduidelijkt dat hij eventuele problemen moest
melden, hetgeen hij enkel deed aangaande het tijdstip waarop de terroristen zouden
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terugkeren (administratief dossier, stuk 6, p.1,4), waarbij dient opgemerkt te worden dat hij
slechts melding maakte van de beweerde vertaalproblemen na confrontatie met de
tegenstrijdigheden in zijn verklaringen (Ibid., p.2, 4). Ten overvloede merkt de Raad op dat
de bovenvermelde gegevens met betrekking tot de tijdstippen waarop de terroristen hem
voor het eerst aanspraken en opnieuw zouden komen opzoeken (zie sub 3) niet voor
interpretatie vatbaar zijn zodat een louter verschil in dialect de vastgestelde
tegenstrijdigheden niet kan verklaren.
De verhoorverslagen van het CGVS worden opgesteld door een onpartijdige ambtenaar die
er geen persoonlijk belang bij heeft de verklaringen van de kandidaat-asielzoeker onjuist
weer te geven en biedt als dusdanig de nodige garanties inzake objectiviteit (RvSt., nr.
132.673, 18 juni 2004; RvSt., nr. 108.470, 26 juni 2002). Daarom zijn de neergelegde nota’s
van de advocaat van verzoeker, wiens taak het is verzoekers belangen te behartigen, niet
dienstig om de beweerde vertaalproblemen aan te tonen.
Derhalve blijft de bestreden motivering integraal overeind. Gelet op het feit dat (i) verzoeker
tegenstrijdige verklaringen aflegde aangaande het tijdstip waarop de terroristen hem
aanspraken (ii) hij tegenstrijdige verklaringen aflegt omtrent de foto of foto’s die zij hem
toonden (iii) hij strijdige verklaringen aflegt aangaande het tijdstip waarop de explosieven
hem zouden worden overhandigd (iv) hij incoherente verklaringen aflegt aangaande de
vermeende bedreigingen ten aanzien van zijn vader (v) het niet aannemelijk is dat de
terroristen op de door verzoeker voorgehouden wijze te werk zouden gaan (vi) de door
verzoeker neergelegde identiteitskaart een totale vervalsing is, kwam het CGVS op goede
grond tot de conclusie dat niet kan worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de
voorwaarden, bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

5.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van
de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de vereiste van motivering juncto artikel 48/4 van
de voormelde wet van 15 december 1980, doordat de bestreden beslissing geen rekening
houdt met belangrijke elementen die zijn subsidiaire beschermingsstatus staven, terwijl zijn
subsidiaire beschermingsstatus wel degelijk erkend moet worden gezien zijn situatie voldoet
aan de voorziene criteria.
Hij verwijst naar de rechtspraak van de Raad, waaruit blijkt dat er sprake is van een
gewapend conflict wanneer de algemene situatie in een land bedreigend is voor de gehele
bevolking van een land. Verder stelt diezelfde rechtspraak dat het niet noodzakelijk is dat er
geen groot aantal burgerslachtoffers vallen vooraleer er subsidiaire bescherming kan worden
toegekend. Verzoeker stelt dat hij een ernstige bedreiging riskeert van zijn leven of persoon
als gevolg van willekeurig geweld. Hij wijst erop dat de toestand in Irak allesbehalve stabiel
is, hetgeen blijkt uit een artikel op de website van de Federale Overheidsdienst van
Binnenelandse zaken, www.diplomatie.be, en uit het jaarverslag van 2007 van Amnesty
International.
Verzoeker beweert dat de beslissing tot weigering geen melding maakt van de specifieke
redenen waarom het subsidiaire beschermingsstatuut niet erkend wordt.
Hij brengt tevens een aantal stukken bij waaruit zijn verregaande integratie blijkt in de
Belgische samenleving, meerbepaald een arbeidsovereenkomst, loonfiches en een bewijs
van inschrijving voor taallessen Nederlands.

5.2. De Raad merkt op dat de stukken die verzoeker aanvoert om zijn verregaande
integratie in de maatschappij aan te tonen geen uitstaans hebben met de voorwaarden
bepaald in artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980.
Wat betreft de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van de
voormelde wet van 29 juli 1991, kan worden verwezen naar het hoger bepaalde (zie sub
4.2). Dat de bestreden beslissing niet zou vermelden waarom de subsidiaire
beschermingsstatus wordt geweigerd, kan niet worden aanvaard, daar de beslissing duidelijk
aangeeft dat de vastgestelde fraude van die aard is dat zij verzoekers algehele
geloofwaardigheid aantast, zodat hem de status van subsidiaire bescherming niet kan
worden toegekend, aangezien het CGVS niet in staat is zich een correct beeld te vormen
van verzoekers profiel, identiteit, regio van afkomst, recente verblijfplaats en mogelijke
verblijfsalternatieven.
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Verzoeker brengt tevens kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van
de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd. De materiële motiveringsplicht, de vereiste
van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling op motieven
moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter
verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.
De Raad stelt vast dat verzoeker, volgens zijn verklaringen die coherent bleven tijdens het
verloop van de procedure, is geboren te Zakho, Noord-Irak, in 1995 Noord-Irak verliet
omwille van een stammenconflict waarin zijn familie was betrokken en sindsdien in Centraal-
Irak woonde. Er is geen gegeven voorhanden waaruit blijkt dat verzoeker, die op
dertienjarige leeftijd Noord-Irak heeft verlaten, nog duurzame gemeenschapsbanden heeft in
Noord-Irak en zich aldaar zou kunnen vestigen.
De voorlegging van een als niet-authentiek beoordeelde identiteitskaart werpt een smet op
verzoekers verklaringen doch uit het administratief dossier blijkt dat hij herhaaldelijk werd
ondervraagd aangaande de regio waar hij verklaarde te wonen, Tal Mous, Zemmar Tallafar,
en dat hij in staat was om hieromtrent gedetailleerde informatie te verstrekken (administratief
dossier, stuk 3, p.2; stuk 6, p.6-8; stuk 15, p.3,10; stuk 20, p.9). De Raad ontwaart in het
administratief dossier geen elementen die erop wijzen dat de door verzoeker verstrekte
informatie onjuist zou zijn.
Derhalve moet voor de beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus worden
aangenomen dat verzoeker afkomstig is van Centraal-Irak. In acht genomen dat er in het
dossier geen elementen zijn die er op wijzen dat verzoeker geen burger zou zijn en gelet op
de door hem bijgebrachte informatie aangaande de situatie in Centraal-Irak, waaruit blijkt dat
burgers aldaar een reëel risico lopen slachtoffer worden van willekeurig geweld in de zin van
artikel 48/4, §2, c van de voormelde wet van 15 december 1980, dient aan verzoeker de
subsidiaire beschermingsstatus te worden toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 3 juni 2008 door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. DE POOTER. W. MULS.


