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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.417 van 6 november 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 juli 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 30 juni 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 1 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. DE LIEN en van
attaché G. HABETS, 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 Avgane nabij
Tellafar in Centraal-Irak. U zou zich hebben aangesloten bij de Nationale Garde (“haraz
watani”). U zou een opleiding hebben genoten van zes maanden op de legerbasis van
Tellafar. Na deze opleiding zouden jullie allen zijn blijven werken op dezelfde militaire
basis. In april 2006 zou er bij u thuis een dreigbrief zijn toegekomen. Deze was in het
Arabisch opgesteld. In deze brief lieten onbekenden weten dat men op de hoogte was
dat u voor de nationale garde werkte. Ze eisten bovendien dat u met hen zou
meewerken en dat u zich hiervoor in Tellafar diende aan te bieden. Nadat u deze brief
had ontvangen, zou u onmiddellijk  zijn ondergedoken bij een vriend van uw vader, een
zekere (A. K.). U zou twee keer bij uw generaal Nazir zijn langsgeweest om zijn
bescherming in te roepen. Deze liet u weten dat hij u geen bescherming kon bieden.
Enkele dagen nadat u de dreigbrief had ontvangen, zou u in Tellafar gezien hebben dat
er een lijst ophing, met daarop allemaal namen van mensen die voor de Amerikanen
werkten. Uw naam stond ook op die lijst. U zou u in totaal gedurende een aantal
maanden bij (A. K.) hebben schuilgehouden. In deze periode zouden onbekenden twee
keer bij u thuis zijn langsgeweest, op zoek naar u. Op 4 mei 2006 zou u vanuit uw dorp
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Avgani naar Istanbul (Turkije) zijn gevlucht, waar u op 8 mei 2006 aankwam. Op 15 mei
2006 zou u vanuit Istanbul naar België zijn gereisd, waar u op 22 mei 2006 aankwam.
De volgende dag vroeg u in België asiel aan.”

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, Toronto-Vancouver, Butterworths, 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 (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). 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 dient te worden opgemerkt dat er ernstige twijfels rijzen in verband met uw
verklaringen als zou u zich bij de nationale garde hebben aangesloten meerbepaald in
Tellafar. U werd tijdens het gehoor van 24 april 2008 op het CGVS gevraagd of u dit kon
staven aan de hand van bewijsstukken. U verklaarde dat u thuis over een aantal foto’s
beschikte van uzelf in legeruniform. U zou deze samen met uw legerkaart laten
opsturen naar België. U werd alvast gevraagd om deze legerkaart te beschrijven. U gaf
hierop volgend antwoord: "mijn foto, de Amerikaanse vlag en de Iraakse vlag staan er
op afgebeeld, verder zijn mijn identiteitsgegevens in het Engels, de datum van mijn
aansluiting en mijn handtekening vermeld". Op de vraag of ook uw eenheid er staat
vermeld, antwoordde u positief en voegde u eraan toe dat u behoorde tot "fawz 109” (zie
gehoorverslag CGVS ten gronde, p. 2). U legde op 21 mei 2008 inderdaad een aantal
foto's van uzelf in legeruniform voor, alsook uw legerkaart en bovendien een kopie van
uw bewijs van nationaliteit. In verband met de legerkaart dient evenwel te worden
opgemerkt dat deze helemaal niet overeenstemt met de beschrijving zoals u ze had
gegeven tijdens het laatste gehoor op het CGVS. Zo is er helemaal géén Amerikaanse
of Irakese vlag afgebeeld op de kaart. Verder staat er ook nergens vermeld dat u zou
behoren tot "fawz 109”. Ook heel erg opmerkelijk  is dat deze legerkaart verwijst naar
"Mosul Airfield" hoewel uzelf nooit met één woord heeft gerept over het feit dat dit
gegeven stond vermeld, evenmin ooit melding heeft gemaakt van het feit dat uw
operationeel was nabij of op de luchthaven van Mosul. Meer nog, tijdens het gehoor in
dringend beroep gaf u ondubbelzinnig aan dat u nooit in Mosul bent geweest (zie
gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 3). Vervolgens, op de vraag wanneer u precies
tot de nationale garde bent toegetreden, blijft u erg vaag. U verklaarde dat u in totaal
ongeveer één jaar en negen maanden in het leger heeft gezeten, dat u vervolgens
ongeveer drie maanden was ondergedoken om dan naar België te vluchten waar u op 22
mei 2006 aankwam. Volgens de chronologie van deze verklaringen zou u ongeveer
midden 2004 zijn toegetreden tot het leger. U bevestigde dit nadien en voegde eraan
toe dat dit ook als dusdanig was vermeld op de legerkaart die u naderhand zou
voorleggen. Op de legerkaart die u nu voorlegt staat evenwel vermeld dat deze kaart
werd uitgegeven op 4 juli 2003 (zie gehoorverslag CGVS ten gronde, p. 2 en zie
legerkaart, toegevoegd aan het administratief dossier).
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Bovenstaande vaststellingen doen zowel twijfels rijzen omtrent de authenticiteit en
herkomst van de door u neergelegde legerkaart als aan de geloofwaardigheid van uw
beweerde profiel.
Verder legde u incoherente verklaringen af over de opleiding die u zou hebben genoten
op de militaire basis van Tellafar. Op de vraag van wie u precies opleiding kreeg,
antwoordde u dat de opleidingsverantwoordelijke een Amerikaan was van wie u zich de
naam niet meer kon herinneren. Dit is op zich al opmerkelijk . U voegde eraan toe dat
de andere trainers ook allemaal Amerikanen waren. Nochtans had u in dringend
beroep verklaard dat u niet van Amerikanen, maar wel van Irakezen opleiding had
gekregen (zie gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 4). U met bovenstaande
geconfronteerd antwoordde u plots dat u ook aparte opleidingssessies had gekregen
van Irakezen (zie gehoorverslag CGVS ten gronde, p. 3). U wijzigt aldus opnieuw uw
verklaringen wat uw geloofwaardigheid niet ten goede komt.
Het ongeloofwaardige karakter van uw asielrelaas blijk t overigens verder uit volgende
tegenstrijdige verklaringen. Zo verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
dat in de dreigbrief die u zou hebben ontvangen, het volgende stond geschreven: "Ze
schreven in deze brief dat ze op de hoogte waren gekomen van mijn aansluiting bij de
nationale garde en dat ik samenwerkte met de Amerikanen. Ze eisten van mij
informatie te verzamelen over de Amerikanen en acties (aanslagen) te voeren
tegen de Amerikanen. Ze vroegen me om me bij de terroristen aan te melden maar ik
ging niet in op hun eisen. Indien ik dit niet zou doen, zouden ze me vermoorden"
(zie gehoorverslag DVZ, p. 12). In dringend beroep verklaarde u dat uw moeder u de
dreigbrief had voorgelezen. U kon zich enkel herinneren dat erin was geschreven dat u
“moest meewerken met hen”. U voegde er uitdrukkelijk  aan toe dat u zich niets anders
over de inhoud van de brief kon herinneren. U werd erop gewezen dat er aldus geen
sprake was van een doodsbedreiging in deze brief. U antwoordde dat u dit wel
degelijk  impliciet kon afleiden uit deze inhoud van de brief. Op de vraag of er in de
brief was verwezen naar de Amerikanen antwoordde u uitdrukkelijk negatief. U
werd op uw tegenstrijdige verklaringen gewezen. U antwoordde dat u enkel had willen
aangeven dat de hierboven voor de Dienst Vreemdelingenzaken genoemde zaken
konden worden afgeleid uit de inhoud van de brief (zie gehoorverslag CGVS dringend
beroep, p. 7). Dit blijk t nochtans niet uit het gehoorverslag van de Dienst
Vreemdelingenzaken dat u naderhand voor akkoord heeft ondertekend. Verder is het
ook erg opvallend dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken met geen woord heeft
gerept over de zogenaamde lijst van personen die door de terroristen zouden zijn
geviseerd en die aan de muur werd bevestigd. U verklaarde dat u hier wel degelijk  naar
verwezen heeft, maar dat de tolk op DVZ dit niet heeft vertaald (zie gehoorverslag
CGVS dringend beroep, p. 8). Deze uitleg is andermaal onafdoende omdat u na
voorlezing van het gehoorverslag nog de mogelijkheid had correcties of toevoegingen te
doen wat u niet heeft gedaan.
Tot slot, moet opgemerkt dat u uw originele identiteitskaart heeft voorgelegd. Echter, na
verificatie van uw identiteitsdocument door de Federale Politie blijk t dat deze volledig
vervalst is (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). In verband met uw
bewijs van nationaliteit dient te worden opgemerkt dat u hiervan slechts een kopie
voorlegde waardoor de authenticiteit van het origineel niet kan worden nagegaan en u uw
persoonsgegevens niet kan staven. Het feit dat u een volledig vervalste identiteitskaart
voorlegde bevestigt nogmaals het frauduleuze karakter van uw asielrelaas en van uw
verklaringen in het algemeen.
Uit bovenstaande blijk t 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 profiel, uw juiste identiteit, uw werkelijke leefsituatie voor uw vertrek, de plaats(en)
waar u recentelijk  heeft verbleven en de eventuele reden(en) waarom u deze plaats(en)
heeft verlaten.
Ter staving van uw asielrelaas legde u uw originele identiteitskaart, een kopie van uw
bewijs van nationaliteit, uw originele legerkaart en een aantal foto's van uzelf in
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legeruniform neer. Uw identiteitskaart, de kopie van uw bewijs van nationaliteit en uw
legerkaart werden hierboven reeds uitvoerig besproken. In verband met de foto's van
uzelf in legeruniform dient te worden opgemerkt dat deze geen duiding geven over de
plaats, het moment en/of de omstandigheden waarin deze zijn genomen. De door u
voorgelegde documenten zijn aldus niet van die aard om bovenstaande vaststellingen in
positieve zin te wijzigen. (…).”

4.1. Verzoeker voert in het eerste middel de schending aan van het recht van verdediging
zoals vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (verder: EHJ) en de
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten.
Hij betoogt dat het beroep bij de Raad niet voldoet aan de waarborgen zoals vastgesteld in
deze rechten en meent dat hij recht heeft op een beroep met volle rechtsmacht. Verzoeker
beweert dat hij zich rechtstreeks kan beroepen op de voormelde rechten en dat hij conform
deze principes recht heeft op een onderzoek door een jurisdictioneel orgaan dat zijn beroep
behandelt omwille van het feit dat een asielaanvraag een actuele beoordeling dient in te
houden op het moment van de finale beslissing. Volgens verzoeker wordt dit recht beperkt
omdat hij geen nieuwe stukken kan aanbrengen na het indienen van het beroep en geen
geactualiseerde memorie kan bijbrengen. Hij is van mening dat de processuele waarborgen
van het Europese gemeenschapsrecht volledig afwezig zijn ondanks dat de asielmaterie valt
onder het Europees recht.
Verzoeker stelt dat richtlijn 2004/83 verwijst naar het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (verder: Handvest) en de “grondrechten” eigen aan het EU-recht. Het begrip
grondrechten zou duiden op de grondrechten zoals het EHJ deze erkent in haar rechtspraak.
De bescherming van de grondrechten als deel van het gemeenschapsrecht zou ook gelden
voor zover de voormelde wet van 15 december 1980 handelt inzake materies die worden
geregeld door het Europees Gemeenschapsrecht, waaronder het asielrecht. Verzoeker
beweert dat deze grondrechten rechtstreekse werking hebben en het Handvest hiervan een
samenvatting vormt, hetgeen zou blijken uit de rechtsleer en de preambule van het Handvest.
Verzoeker verwijst naar de zaak 222/86 (Heylens) en een paragraaf aangaande het recht op
een beroep bij een rechterlijke instantie.
Hij meent dat de rechten van verdediging in elk geval grondrechten zijn die worden
gewaarborgd door het gemeenschapsrecht. Ook het recht op een beroep in volle
rechtsmacht is volgens verzoeker een grondrecht dat hierdoor wordt gegarandeerd.
Voor de uitlegging van het begrip ‘volle rechtsmacht’, verwijst verzoeker naar de rechtspraak
van het EHRM inzake artikel 6 EVRM, waaruit blijkt dat de rechter alle voor het geschil
relevante vragen van juridische en feitelijke aard moet kunnen onderzoeken. Beperkingen van
rechterlijke controle zouden niet zo ver mogen gaan dat de rechter zich geheel verlaat op het
oordeel van het bestuur. Er moet een debat kunnen worden gevoerd over de juistheid van het
bestuurlijke feitenoordeel.
Toegepast op de procedure bij de Raad, meent verzoeker dat deze niet voldoet. De raad
dient volgens hem ambtshalve over te gaan tot een onderzoek van alle feiten, relevant voor
deze zaak en zou zich ervan dienen te vergewissen dat verzoeker geen risico loopt op een
mensonterende behandeling wanneer hij zou terugkeren naar Kameroen. Volgens verzoeker
zijn “deze bepalingen” in strijd met artikel 47 van het Handvest. Hij vraagt de Raad volgende
prejudiciële vragen te stellen aan het EHJ:
“Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief rechtscollege inzake de
materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op verdediging en
recht op een beroep met volle rechtsmacht in dat deze administratieve rechtscolleges over
een eigen onderzoeksbevoegdheid te beschikken die hen toelaat tot op de dag van de
eindbeslissing onderzoek te verrichten naar alle relevante feiten, die nuttig zijn om de zaak te
beoordelen?” en “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief
rechtscollege inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt artikel 47 van
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel
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recht op verdediging en recht op een beroep met volle rechtsmacht in dat eenieder het recht
heeft om schriftelijk te antwoorden op de antwoordbesluiten van de Lidstaat?”

4.2. De Raad stelt vast dat verzoeker nergens aangeeft welke bepalingen precies in strijd
zouden zijn met artikel 47 van het Handvest. Dit artikel heeft hoe dan ook als dusdanig geen
bindende kracht. Het Europees Hof van Justitie stelt, in tegenstelling tot met wat verzoeker
voorhoudt, in het arrest van 27 juni 2006 in de zaak C-540/03 uitdrukkelijk dat het Handvest
geen bindend rechtsinstrument is (RvS 15 mei 2008, nr. 182.963).
Het recht op hoger beroep is, anders dan verzoeker voorhoudt, geen algemeen
rechtsbeginsel. Het recht van verdediging geldt als algemeen beginsel in elk geding en voor
elk gerecht doch heeft betrekking op een eerlijk verloop van de procedure en houdt geen
algemeen recht op hoger beroep in (RvS 15 mei 2008, nr. 182.963).
Voor zover verzoeker zijn uiteenzetting koppelt aan artikel 6 EVRM, dient te worden
opgemerkt dat dit artikel niet van toepassing is op geschillen betreffende de toegang, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008;
RvS 15 mei 2008, nr. 182.963).
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht
beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 en dat de rechtszoekende niet van
een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd
Op grond van artikel 39/2 van de voormelde wet van 15 december 1980 kan de Raad de
beslissingen van het CGVS bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. Het
beroep heeft een devolutieve werking; het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad aanhangig
gemaakt. De Raad kan in voorkomend geval de beslissing van het CGVS hervormen,
ongeacht op grond van welk motief deze werd genomen. In bepaalde gevallen kan de Raad
de beslissing van het CGVS vernietigen: hetzij omdat aan de bestreden beslissing een
substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat
essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de bevestiging
of hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te
moeten bevelen. Bovendien heeft het beroep van rechtswege een schorsende werking
(artikel 39/70), met uitzondering van de asielaanvragen die door onderdanen van een lidstaat
van de Europese Unie worden ingediend. Ten slotte kan tegen elke eindbeslissing van de
Raad een administratief cassatieberoep worden ingesteld bij de Raad van State.
Het hoofdzakelijk schriftelijke karakter van de rechtspleging, vergezeld van de mogelijkheid
voor de partijen en hun advocaat om hun opmerkingen mondeling voor te dragen op de
terechtzitting, zoals daarin is voorzien in artikel 39/60, tweede lid, doet geen afbreuk aan het
recht op een rechterlijke toetsing en aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. Hieraan
wordt evenmin afbreuk gedaan door artikel 39/76, §1, tweede en derde lid, wanneer deze
bepalingen worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de bevoegdheid met volle rechtsmacht
van de Raad niet beperkt (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008; zie ook RvS 15 mei 2008, nr.
182.963; RvS 186.130, 9 september 2008).
Verzoeker heeft tijdens onderhavige procedure niet verzocht om schriftelijk te repliceren op
de nota van het CGVS; derhalve is het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag
dienaangaande niet dienstig.
Het eerste middel is ongegrond.

5.1. Ter zitting voert verzoeker een nieuw middel aan, in casu dat de beroepstermijn van
15 dagen te kort is gelet op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, artikel 39 van richtlijn
85/2005 en arrest C 45/76 (Comet) van het Europees Hof van Justitie. Ingevolge deze korte
beroepstermijn heeft verzoeker niet voldoende tijd om de vaststellingen inzake de
voorgelegde identiteitskaart te weerleggen.

5.2. De Raad stelt vast dat verzoeker niet aantoont waarom hij dit middel, dat geen
betrekking heeft op een nieuw gegeven zoals omschreven in artikel 39/76 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en een kritiek op de wet betreft, niet kon aanvoeren in het
inleidend verzoekschrift.  Het middel wordt niet dienstig aangevoerd.
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6.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4 en 62
van de voormelde wet van 15 december 1980, alsook van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Verzoeker betoogt dat hij wel degelijk heeft aangetoond dat hij afkomstig is uit de streek van
Centraal-Irak. Hij werpt op dat er geen onderzoek gebeurd is naar zijn afkomst.
Verzoeker stelt dat hij zijn originele identiteitskaart heeft afgegeven aan het CGVS en dat
hieruit zijn identiteit blijkt. Hij verklaart dat deze kaart niet vervalst is. De veronderstelling van
de bestreden beslissing aangaande deze kaart zou op niets gebaseerd zijn. Wanneer
verwezen wordt naar een verslag van de Federale Politie, zou dat verslag aan de bestreden
beslissing gehecht moeten worden volgens verzoeker. De motivering van de bestreden
beslissing zou aldus niet voldoende op feiten gebaseerd zijn, maar op veronderstellingen.
Derhalve vraagt verzoeker om hem als vluchteling te erkennen.

6.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet
van 15 december 1980 en de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de procespartij in kennis te
stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen,
zodat de rechtszoekende kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen
waarover hij beschikt. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat
verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële
motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve
rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en staatlozen, 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. 
Waar verzoeker volhoudt dat zijn identiteitskaart wel degelijk authentiek is, merkt de Raad op
dat dergelijke bewering geenszins volstaat ter ontkrachting van de bestreden motivering.
Volgens de vaststellingen van de Federale Politie betreft de voorgelegde identiteitskaart een
niet-authentiek document, waarbij de Raad opmerkt dat de “Centrale Dienst ter Bestrijding
van Valsheden - Documenten” van de Federale Politie geen belang heeft om documenten ten
onrechte als niet-authentiek te bestempelen. Verweerder merkt terecht op dat de resultaten
van het onderzoek toegevoegd werden aan het administratief dossier (stuk 19:
“documenten”) en aldus consulteerbaar zijn voor verzoeker. De bestreden motivering, die wel
degelijk gesteund is op correcte feiten, blijft derhalve onverminderd overeind en wordt door de
Raad overgenomen.
De Raad stelt vast dat verzoeker voor het overige geen concrete elementen aanbrengt ter
weerlegging van de motivering van de bestreden beslissing aangaande (i) de vaststelling dat
de inhoud van de door hem neergelegde legerkaart niet overeenstemt met zijn eerdere
beschrijving van dit document en zijn overige verklaringen omtrent zijn aansluiting bij de
nationale garde in Tellafar, waarbij onder meer wordt opgemerkt dat de lidkaart verwijst naar
“Mosul Airfield”, terwijl verzoeker nooit melding heeft gemaakt van het feit dat hij daar
operationeel was en zelfs expliciet verklaarde nooit in Mosul te zijn geweest, waardoor de
authenticiteit van de legerkaart betwist wordt en er geen geloof kan worden gehecht aan zijn
voorgehouden profiel (ii) de incoherente verklaringen over zijn militaire opleiding in Tellafar (iii)
de tegenstrijdigheden omtrent de dreigbrief die hij zou ontvangen hebben (iv) de vaststelling
dat hij voor de Dienst Vreemdelingenzaken met geen woord repte over de vermeende lijst van
personen die door de terroristen zouden geviseerd zijn. Derhalve wordt deze motivering,
welke pertinent is en steun vindt in het administratief dossier, als niet-betwist en vaststaand
beschouwd en door de Raad tot de zijne gemaakt.
Derhalve oordeelt de bestreden beslissing op goede grond dat het onmogelijk is een correcte
inschatting te maken van verzoekers profiel, zijn identiteit, regio van herkomst en recente
verblijfplaatsen, gelet op bovenstaande vaststellingen omtrent zijn valse identiteitskaart en de
talrijke incoherenties met betrekking tot zijn lidmaatschap bij de nationale garde. Gelet op het
voormelde maakt verzoeker een gegronde vrees voor vervolging niet aannemelijk.
Een schending van de motiveringsplicht kan niet worden volgehouden.
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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.
Het tweede middel is ongegrond.

1. Verzoeker vraagt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

7.2. Verzoekers incoherente verklaringen omtrent zijn activiteiten voor de nationale garde
en zijn niet-authentieke identiteitskaart (zie punt 5.2), maken het de Raad onmogelijk om een
correcte inschatting te maken van zijn profiel, hetgeen derhalve uitsluitend te wijten aan
verzoekers persoonlijk gedrag. De aldus door hem 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. Vooraleer hem, naar analogie met voormeld Protocol, het voordeel van de twijfel kan
worden toegekend en hij als ‘burger’ kan worden beschouwd, dient verzoeker 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
zijn verzoekers persoonlijk gedrag is het onmogelijk een correcte inschatting te maken van
zijn identiteit en positie in zijn land van herkomst en bijgevolg onmogelijk te beoordelen of hij al
dan niet (i) een burger is (ii) 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)
een reëel risico loopt op ernstige schade. De subsidiaire beschermingsstatus kan aan
verzoeker niet 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 geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 6 november 2008 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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 R. SANEN. W. MULS.


