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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 12.745 van 19 juni 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 april 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 26 maart 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 9 mei 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M.
VANDERMEERSCH loco advocaat J. VAN KELST en van attaché B. BEERENS, 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 Arabier, afkomstig uit Mosul in
Centraal-Irak. U zou eigenaar geweest zijn van een vrachtwagen. Vanaf de zomer van
2006 zou u in opdracht van de Amerikanen regelmatig bouwmaterialen vervoerd
hebben. U zou deze materialen hebben afgenomen bij een lokale verdeler, een
zekere X. Op 14 maart zou u een dreigbrief hebben ontvangen. In deze brief was
geschreven dat u met de Amerikanen samenwerkte, dat u onmiddellijk uw werk
diende stop te zetten om voortaan met hen (nl. de afzenders van de brief) samen te
werken en tenslotte dat, indien u hieraan geen gevolg zou geven, u zou worden
onthoofd. U was erg verontrust door deze brief omdat korte tijd daarvoor een
collega/vrachtwagenchauffeur een gelijkaardige brief had gekregen waarna hij
vermoord werd teruggevonden. U zou dan ook onmiddellijk uw huis hebben verlaten
en zijn ondergedoken bij een christelijke vriend, X. Twee dagen later zou u via
telefonisch contact met uw broer vernomen hebben dat uw vrachtwagen in brand was
gestoken. Op 16 maart zou u besloten hebben uw land te verlaten. U zou vanuit
Mosul via Zakho (Noord-Irak) naar Istanbul (Turkije) zijn gereisd, waar u op 18 maart
2007 aankwam. Op 3 april 2007 zou u vanuit Istanbul naar België zijn gereisd, waar u
op 9 april 2007 aankwam. Dezelfde dag vroeg u asiel aan in België. In België zou u
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vernomen hebben dat uw broer X ook zelf een dreigbrief had ontvangen en dat op een
gegeven moment jullie huis door onbekenden zou zijn beschoten. In een later stadium
zou u van uw tante vernomen hebben dat op 9 januari 2008 uw broer X, die aan de
universiteit van Mosul studeert, werd ontvoerd. Als gevolg hiervan zouden uw
familieleden Mosul hebben verlaten. U zou evenwel niet weten naar waar ze precies
verblijven. U zou verder ook geen nieuws hebben over wat er verder gebeurd is met
uw ontvoerde broer.”

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 opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden
toegekend, dit omwille van onderstaande redenen.
Vooreerst legde u in de loop van uw asielprocedure tegenstrijdige verklaringen af. Zo
verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat in de dreigbrief die u op
14 maart 2007 had ontvangen uw job tot in de kleinste details letterlijk was
beschreven. U lichtte toe dat de terroristen alles wisten over de inhoud van uw werk
en uw trajecten (zie gehoorverslag DVZ, p. 10). Op het Commissariaat-generaal werd
u tijdens het gehoor van 29 november 2007 gevraagd wat er precies in de dreigbrief
was geschreven. U lichtte de inhoud toe. U legde geen verklaringen af over het feit
dat uw job tot in de kleinste details was beschreven in de brief. Vervolgens werd
u gevraagd of de brief niet uitgebreider was. Nadat u had ontkend, werd u
geconfronteerd met uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken. U
antwoordde dat de terroristen uw job wel tot in de kleinste details kenden, maar dat dit
niet in de dreigbrief was vermeld (zie gehoorverslag CGVS 29 november 2007, p. 11).
Nochtans blijkt het tegendeel uit het gehoorverslag van de Dienst
Vreemdelingenzaken.
Verder verklaarde u tijdens het gehoor van 29 november 2007 dat u na ontvangst van
de dreigbrief naar uw vriend X was gevlucht. U zou er 's nachts zijn aangekomen. Op
de vraag wie er van zijn familie was wakker geworden toen u daar aankwam, gaf u het
volgende antwoord: "Zijn vrouw en hij werden eerst wakker en daarna zijn moeder.
Zijn kinderen werden niet wakker" (zie gehoorverslag CGVS 29 november 2007, p.
11). Tijdens het gehoor op 11 maart 2008 legde u de volgende verklaringen af in dit
verband: "Alleen X en zijn moeder zijn toen wakker geworden. Zijn vrouw en
kinderen heb ik zelfs niet gezien, ik zag enkel X en zijn moeder". U werd er
vervolgens mee geconfronteerd dat u tijdens het gehoor van 29 november 2007 iets
anders had verklaard en dat u ook de vrouw van X had gezien. U antwoordde nu dat u
de vrouw van X enkel had begroet maar ze zou niet aanwezig geweest zijn bij het
gesprek dat u met uw vriend had. Toen u er vervolgens op werd gewezen dat u zo-
even nog had gezegd dat u de vrouw van X zelfs niet gezien had, laat staan dat u
haar dus had kunnen begroeten, kwam u plots uit de lucht vallen. U vroeg zich af
wanneer u dat dan wel had gezegd. U lichtte vervolgens toe dat ze wellicht wel was
wakker geworden gelet op het feit dat u zo laat bij hen was komen aankloppen (zie
gehoorverslag CGVS 11 maart 2008, p. 4). Wat er ook van zij, uw verklaringen van 11
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maart zijn niet alleen onderling incoherent, maar bovendien ook tegenstrijdig met uw
verklaringen die u in dit verband aflegde op het CGVS op 29 november 2007.
Vervolgens verklaarde u tijdens het gehoor van 29 november 2007 dat u via
telefonisch contact vernam dat uw vrachtwagen in brand was gestoken. Uw broer zou
niet gezien hebben wat er precies was gebeurd, maar hij zou wel nog drie
gemaskerde mannen in een auto hebben zien wegrijden. De buren zouden dit ook
hebben gezien (zie gehoorverslag CGVS 29 november 2007, p. 12). Tijdens het
gehoor van 11 maart 2008 verklaarde u dan weer dat niemand van uw familie het
incident heeft zien gebeuren. U voegde er uitdrukkelijk aan toe dat enkel de
buurvrouw drie gemaskerde mannen in een auto heeft zien wegrijden. Na confrontatie
met deze tegenstrijdigheid ontkende u eerstgenoemde verklaringen te hebben
afgelegd (zie gehoorverslag CGVS 11 maart 2008, p. 5). Nochtans waren uw
verklaringen telkens klaar en duidelijk en aldus niet vatbaar voor interpretatie.
In verband met wat er zich nog thuis heeft afgespeeld nadat u reeds uit Irak was
gevlucht, legde u ook incoherente verklaringen af. U verklaarde tijdens het gehoor van
29 november 2007 aanvankelijk dat er nog verschillende dreigbrieven waren
toegekomen bij u thuis. In deze brieven was geschreven dat u terug naar huis moest
keren, zoniet zou u vermoord worden samen met uw broers. U voegde er nog aan toe
dat deze dreigbrieven aan uw broers waren gericht (zie gehoorverslag CGVS 29
november 2007, p. 4). Even later verklaarde u echter dat er na uw vertrek uit Irak nog
slechts één dreigbrief was toegekomen bij u thuis. Deze brief was gericht aan uw
broer X. U voegde er ook aan toe dat er in deze brief helemaal niet naar u werd
verwezen (zie gehoorverslag CGVS 29 november 2007, p. 5). Deze tegenspraak is
opvallend. Opmerkelijk in dit verband is bovendien het feit dat u klaarblijkelijk niet op
de hoogte bent van wat er precies in deze laatste dreigbrief werd vermeld. Hoewel
uzelf zeer sterk vermoedt dat deze dreigbrief verband hield met uw persoonlijke
problemen en dus met de dreigbrief die uzelf eerder had ontvangen, heeft u het
nagelaten om naar de inhoud ervan te informeren toen u contact had met het
thuisfront. Toen u hierop werd gewezen, antwoordde u vaagweg dat u nu in België
was en ook dat heel uw familie wordt geviseerd (zie gehoorverslag CGVS 11 maart
2008, p. 3). Deze uitspraak duidt op een zekere onverschillige houding, die op haar
beurt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnt.
Ook in verband met het werk dat u in opdracht van de Amerikanen heeft gedaan legde
u uiteenlopende verklaringen af. Zo verklaarde u tijdens het gehoor van 29 november
2007 dat u eerst een zogenaamd “screeningsgesprek” moest ondergaan. U lichtte toe
dat dit een gesprek was met twee Amerikanen en één tolk was (zie gehoorverslag 29
november 2007, p. 14), terwijl u tijdens het gehoor van 11 maart 2008 verklaarde dat
dit een gesprek was met drie Amerikanen en één tolk. Na confrontatie met deze
tegenstrijdigheid ontkende u bovengenoemde verklaringen te hebben afgelegd (zie
gehoorverslag CGVS 11 maart 2008, p. 6). Verder verklaarde u tijdens het gehoor van
29 november 2007 dat u ongeveer één week na dit zogenaamde
screeningsgesprek aan de slag kon (zie gehoorverslag CGVS 29 november 2007,
p. 14), terwijl u tijdens het gehoor van 11 maart 2008 verklaarde dat u reeds de dag
na dit gesprek aan de slag kon. Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid,
minimaliseerde u dit en zegt u dat dit toch niks uitmaakt (zie gehoorverslag CGVS 11
maart 2008, p. 6). Nochtans is er wel degelijk een significant verschil tussen uw
opeenvolgende verklaringen in dit verband.
Vervolgens verklaarde u tijdens het gehoor van 29 november 2007 dat de lonen
werden uitbetaald nadat er zeven leveringen waren uitgevoerd. Verder lichtte u ook
toe dat er bij de uitbetaling meestal geen tolken aan te pas kwamen. Men zou enkel
een beroep hebben gedaan op tolken indien er discussie was over het uit te betalen
loon (zie gehoorverslag CGVS 29 november 2007, p. 16). Tijdens het gehoor van 11
maart 2008 verklaarde u dat er tot betaling van de lonen werd overgegaan nadat er
zes leveringen werden gedaan. Verder verklaarde u uitdrukkelijk dat bij de uitbetaling
van de lonen altijd een beroep werd gedaan op de tolken (zie gehoorverslag CGVS
11 maart 2008, p. 6). Opnieuw werd u geconfronteerd met bovenstaande
tegenstrijdigheden. Opnieuw ontkende u eerstgenoemde verklaringen te hebben
afgelegd (zie gehoorverslag CGVS 11 maart 2008, p. 6).
Omwille van bovenstaande redenen wordt uw asielrelaas in een bedrieglijk daglicht
gesteld.
Ter staving van uw asielrelaas legde u een originele identiteitskaart voor. Na
verificatie van dit document door de Federale Politie blijkt dat er met dit document
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werd geknoeid (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Het feit dat
u een dergelijk bedenkelijk document voorlegt, bevestigt het frauduleuze karakter van
uw asielrelaas. Na confrontatie met deze bevindingen van de Federale Politie tijdens
het tweede gehoor op het CGVS, waar u de mogelijkheid werd geboden hiervoor een
uitleg te geven, blijft u bij uw verklaring dat het een authentiek document betreft en
blijft aldus de vastgestelde fraude volhouden. Opmerkelijk in dit verband is bovendien
het feit dat de identiteitskaart in Zakho, Noord-Irak, is uitgegeven, terwijl u bent
geboren in Mosul en daar altijd heeft verbleven. U lichtte toe dat uw ouders lang
geleden een tijdje in Zakho hebben gewoond en dat als gevolg hiervan uw burgerlijke
stand nog steeds in deze stad is gevestigd. U voegde er verder aan toe dat uw
moeder in 2003 uw persoonlijke identiteitskaart heeft aangevraagd in Zakho (zie
gehoorverslag CGVS 11 maart 2008, p. 3 en p. 4). Deze uitleg is niet aannemelijk
aangezien u nooit eerder heeft gerept over een verblijf in Zakho.
Dit alles laat vermoeden dat u mogelijks, al dan niet recentelijk, een tijdlang in Noord-
Irak heeft verbleven dan wel in Centraal-Irak.
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 op dit ogenblik niet in staat om zich een correct beeld te vormen van
uw uw juiste identiteit, uw profiel, de precieze regio vanwaar u afkomstig bent, de
plaats(en) waar u recentelijk heeft verbleven en de reden waarom u die plaats(en)
heeft verlaten.
Verder legde u nog kopies voor van volgende documenten: nl. een
voedselrantsoeneringskaart, een woonstattest, de dreigbrief en de overlijdensakte van
uw vader. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat kopies van documenten niet
toelaten de herkomst en de authenticiteit van de stukken na te gaan. Verder dient te
worden opgemerkt dat u niet kan aantonen dat deze documenten betrekking hebben
op u, gezien uw identiteit momenteel niet met zekerheid kan worden vastgesteld. De
door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard om bovenstaande appreciatie
in positieve zin te wijzigen.”

4.1. Verzoeker stelt aangaande de hoedanigheid van vluchteling dat hij geen verklaring
kan bieden voor de tegenstrijdigheden. Hij meent dat deze niet van die aard zijn dat zij de
geloofwaardigheid van zijn asielrelaas in het gedrang brengen. Verzoeker beweert dat hij
een plausibele verklaring kan bieden voor de tegenstrijdigheden die door het Commissariaat-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS) worden vastgesteld en
meent dat op basis van zijn relaas en de door hem voorgelegde stukken enkel kan worden
geoordeeld tot de toekenning van de hoedanigheid van vluchteling. Verzoeker gedraagt zich
voor wat de toekenning van de hoedanigheid van vluchteling betreft naar de wijsheid van de
Raad voor Vluchtelingen.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoeker, die enerzijds stelt geen verklaring te kunnen bieden
voor de tegenstrijdigheden en anderzijds beweert dat hij hiervoor een plausibele verklaring
kan bieden, in concreto geen elementen aanbrengt die de vastgestelde tegenstrijdigheden
vermogen te ontkrachten daar hij zich ertoe beperkt te beweren dat zij niet van die aard zijn
dat zij de geloofwaardigheid van zijn relaas ondermijnen.
Gezien verzoeker de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen niet weerlegt, worden
deze geacht niet-betwist en vaststaand te zijn. In acht genomen dat verzoeker een
identiteitsdocument neerlegt waarmee werd geknoeid (administratief dossier, stuk 13:
landeninformatie) en gelet op het feit dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde
aangaande (i) de inhoud van de dreigbrief die hij op 14 maart 2007 zou hebben ontvangen
(ii) zijn vlucht naar Haithem (iii) de vraag welke personen getuige waren van het incident
waarbij zijn vrachtwagen in brand werd gestoken (iv) het aantal dreigbrieven dat nog bij hem
thuis zou zijn aangekomen na zijn vlucht (v) de inhoud van deze dreigbrieven (vi) zijn werk
voor de Amerikanen, meerbepaald zijn ‘screeningsgesprek’ en het tijdstip waarop hij aan de
slag ging (vii) het moment waarop de lonen werden uitbetaald en de personen die daarbij
aanwezig waren, kan er geen geloof worden gehecht aan zijn voorgehouden asielrelaas.
Verweerder merkt met recht op dat deze elementen geen betrekking hebben op details, doch
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op feiten die de rechtstreekse aanleiding hebben gegeven tot verzoekers vertrek uit zijn land
van herkomst aangezien verzoeker beweert te zijn gevlucht omwille van de bedreigingen die
hij zou hebben ontvangen ingevolge zijn werkzaamheden voor de Amerikanen.
De door verzoeker neergelegde stukken zijn niet van die aard dat zij afbreuk doen aan
voormelde vaststellingen, gezien het kopieën betreffen, waarvan de authenticiteit niet kan
worden nagegaan en waaraan derhalve geen bewijswaarde kan worden toegekend.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan
de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

5.1. Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 48/4 en 48/5 van de voormelde
wet van 15 december 1980. Hij meent dat het CGVS op basis van zijn verklaringen had
kunnen vaststellen dat hij van Mosul afkomstig is aangezien hij tijdens zijn gehoor van 19
november 2007 werd onderworpen aan een uitgebreide test aangaande zijn afkomst. Ter
staving van zijn asielrelaas legde hij een aantal bewijsstukken voor, waaronder zijn
identiteitskaart. Verzoeker moest tijdens zijn gehoor van 11 maart 2008 tot zijn verbazing
vernemen dat zijn identiteitskaart niet authentiek blijkt te zijn. Hij volhardt in zijn standpunt
dat zijn identiteitskaart – naar zijn weten – authentiek is en door de bevoegde Iraakse
autoriteiten werd uitgereikt.
Verzoeker heeft zich tot de Iraakse ambassade in Brussel gewend met het verzoek te
attesteren dat zijn identiteitskaart door de bevoegde autoriteiten werd afgeleverd. Dit attest
kon tot de datum van de indiening van onderhavig verzoekschrift niet worden afgeleverd. De
ambassade kon wel reeds een attest afleveren ter bevestiging van verzoekers identiteit,
waarop de gegevens, vermeld op zijn identiteitskaart, worden bevestigd.
Verzoeker stelt dat op basis van zijn verklaringen bij het CGVS niet ernstig kan worden
getwijfeld aan zijn afkomst. Hij kan niet terugkeren naar zijn land van herkomst, gelet op de
ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als burger als gevolg van willekeurig geweld
gezien het in Irak woedende gewapend conflict.
Verzoeker beweert dat op basis van de motivering van de bestreden beslissing niet kan
worden opgemaakt om welke redenen het CGVS meent de subsidiaire bescherming te
kunnen weigeren.

5.2. Dat uit de bestreden beslissing niet kan worden opgemaakt waarom aan verzoeker
de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd, kan niet worden aangenomen daar uit
de bestreden motivering blijkt dat de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd omdat
(i) de door hem gepleegde fraude van die aard is dat zijn algehele geloofwaardigheid wordt
ondermijnd (ii) het CGVS zich geen correct beeld kan vormen van verzoekers identiteit,
profiel, regio van afkomst, recente verblijfplaats en de reden waarom hij die plaats heeft
verlaten.
De Raad stelt vast dat verzoeker geen elementen bijbrengt die de vaststellingen van de
Federale Politie kunnen ontkrachten waaruit blijkt dat er met zijn identiteitskaart werd
geknoeid.
Wat betreft het bij het verzoekschrift neergelegde attest van 7 april 2008 van de Iraakse
ambassade te Brussel waaruit verzoekers identiteit zou moeten blijken, dient te worden
opgemerkt dat dit strijdig is met de neergelegde identiteitskaart aangezien dit attest werd
opgesteld op basis van een identiteitskaart uitgereikt te Mosul (rechtsplegingsdossier, stuk 1,
bijlage 2), terwijl de bijgebrachte identiteitskaart werd uitgereikt te Zakho (administratief
dossier, stuk 13: landeninformatie).
De Raad stelt vast dat verzoekers beweerde identiteit bovendien niet overeenstemt met de
inhoud van de door hem bijgebrachte documenten. Verzoeker verklaarde bij de Dienst
Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) immers dat zijn achternaam ‘X’ was en zijn voornaam
‘X’, waarbij hij uitdrukkelijk aangaf dat er geen andere namen werden gevoerd (administratief
dossier, stuk 10, p.4), terwijl het bijgebrachte ‘Convoy Manifest’ en de bijgebrachte
bevestiging van de transportopdracht op naam werden gesteld van ‘X’. Dit klemt des te meer
daar de door verzoeker voorgelegde dreigbrief is gericht aan de genaamde ‘X’ (administratief
dossier, stuk 12: documenten). Derhalve slaagt verzoeker er niet in zijn voorgehouden
identiteit aannemelijk te maken.
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De Raad stelt vast dat verzoeker manifest tegenstrijdige verklaringen aflegt aangaande het
ogenblik waarop hij voor de Amerikanen begon te werken. Op DVZ verklaarde hij dat hij
begin 2007 begon te werken voor een ondernemer die leverde aan het Iraakse en
Amerikaanse leger, X. (administratief dossier, stuk 10, p.10). Tijdens zijn eerste gehoor bij
het CGVS stelde hij dat hij, vanaf dat de Amerikanen in Mosul kwamen, had gewerkt met
een aannemer, X. Gevraagd vanaf wanneer dit was, antwoordde hij: “In 2006; in de zomer”
(administratief dossier, stuk 5, p.6). Tijdens zijn tweede gehoor op het CGVS gaf verzoeker
aan dat hij begin 2006 voor de Amerikanen begon te werken (administratief dossier, stuk 3,
p.5). Gelet op deze incoherente verklaringen en in acht genomen de hoger vastgestelde
tegenstrijdigheden aangaande (i) verzoekers ‘screeningsgesprek’ met de Amerikanen (ii) het
moment waarop de lonen werden uitbetaald (iii) de personen die daarbij aanwezig waren (zie
sub 4.2) (iv) de namen op de documenten ter staving van zijn beroepsbezigheden, kan er
geen geloof worden gehecht aan de activiteiten die verzoeker tot aan zijn vertrek zou hebben
gevoerd.
Uit het voormelde blijkt dat de twijfels omtrent verzoekers voorgehouden identiteit en profiel,
omwille van zijn strijdige, incoherente en niet plausibele verklaringen, ertoe leiden dat zijn
profiel niet te bepalen is. Het feit dat verzoekers profiel niet vast te stellen is, is derhalve
uitsluitend te wijten aan zijn persoonlijk gedrag. De aldus door verzoeker zelf veroorzaakte
twijfel en onduidelijkheid kan er niet toe leiden dat hij, naar analogie met artikel 50 van het
eerste aanvullend Protocol van 8 juni 1977 bij de Verdragen van Genève van 12 augustus
1949 betreffende de behandeling van slachtoffers van internationale gewapende conflicten,
beschouwd wordt als burger. Verzoeker dient, vooraleer hem, naar analogie met voormeld
Protocol, het voordeel van de twijfel kan worden toegekend en hij als ‘burger’ kan worden
beschouwd, te hebben voldaan aan de medewerkingsplicht door het afleggen van
geloofwaardige verklaringen teneinde de ter zake bevoegde instanties toe te laten zich een
beeld te vormen van zijn maatschappelijke positie en de eventueel daaruit voortvloeiende
nood aan bescherming. Door het persoonlijk gedrag van verzoeker is het onmogelijk een
correcte inschatting te maken van zijn positie in zijn land van herkomst en bijgevolg
onmogelijk te beoordelen of hij (i) al dan niet een burger is (ii) al dan niet valt onder de
toepassing van artikel 55/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 (iii) al dan niet
beroep kan doen op beschermingsmogelijkheden (iv) al dan niet een reëel risico loopt (v)
overeenkomstig artikel 48/5, §3 van de voormelde wet van 15 december 1980, in een ander
deel van het land, in casu Noord-Irak, kan verblijven. De subsidiaire beschermingsstatus kan
aan verzoeker niet worden toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 19 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.


