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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 18.909 van 20 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 25 september
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 8 september 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 14 oktober 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
november 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. LEMBRECHTS, die verschijnt voor de
verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

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

“U, verklarende Iraaks staatsburger van Arabische origine te zijn en deel uit te maken
van de sjiitische meerderheid, verliet Irak op 24 april 2007. Na een verblijf in Turkije
kwam u op 8 augustus 2007 in België aan waar u nog dezelfde dag het statuut van
vluchteling aanvroeg bij de Belgische autoriteiten. U vervoegde in België uw broer
(R.A.M.) (o.v. X) en moeder (A.-D. Z. F.) (o.v. X) die reeds eerder het statuut van
vluchteling aanvroegen bij de Belgische autoriteiten.
U verklaarde dat u Irak ontvluchtte omdat u vreesde gedood te worden door "Jaish al
Mehdi". U stelt dat u op 15 februari 2007 begon te werken voor een onderaannemer die
verblijven bouwde voor veiligheidsagenten die voor Deense soldaten en Deense firma's
werkten. U kreeg de opdracht van de onderaannemer om de sanitaire voorzieningen te
installeren. Toen u ongeveer twintig dagen later naar uw werk vertrok zou er een papier
hebben gehangen aan de verlichtingspaal voor uw huis. U besteedde er geen aandacht
aan. Later die dag belde uw vrouw omdat ze vernomen had van de buren dat het
Mehdi-leger het op u gemunt had. De buren wisten dit van het papier dat aan de
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verlichtingspaal geplakt was. U keerde naar huis om te zien wat er aan de hand was en
waarom het Mehdi-leger het op u gemunt had. Uw buurman raadde u echter af om naar
het Mehdi-leger te gaan, terwijl u dit wel wilde doen. De buurman zei dat het op papier
stond dat u voor de Denen en de NAVO werkte en dat u een verrader en samenzweerder
was. Uw buurman had u bang gemaakt en u trok naar het huis van uw schoonouders.
Uw vrouw nam alle waardevolle spullen en documenten mee. Drie dagen later stuurde u
uw schoonmoeder langs het huis om polshoogte te gaan nemen. Ze stelde dat het huis
bezet was door de groepering van al Sadr (Jaish al Mehdi) en dat u leven of dood
gezocht werd hetgeen ook op een papier op de deur stond. U bracht telefonisch uw
moeder op de hoogte die reeds in België was en vroeg haar om raad. Zei raadde u aan
om het land te verlaten. Via uw oom verliet u dan uiteindelijk  Irak richting 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, 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.

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

“ Er dient te worden opgemerkt dat na een grondige analyse van uw asielaanvraag door
het CGVS u niet aannemelijk  heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake zou zijn van
een gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie van Genève of dat u een reëel risico loopt op het lijden van
ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming en dit omwille
van de hiervolgende redenen.
Met betrekking tot uw verklaarde afkomst uit de Basra in Centraal-Irak dient te worden
opgemerkt dat u er niet in slaagt om uw recente afkomst uit Basra aannemelijk  te
maken. U kon tijdens uw gehoor door het CGVS weliswaar een degelijke geografische
kennis van Basra tentoonspreiden maar de geografische kennis die over Basra heeft,
staat in schril contrast met uw kennis van het politiek, sociaal en maatschappelijke
leven in Basra waar u zowat uw hele leven gewoond heeft. Zo kan u niet aangeven wie
voor de val het regime van Saddam Hoessein de gouverneur was voor Basra. Wie de
gouverneur van Basra was na de val, weet u evenmin (CGVS, p. 4). Of Basra voor de val
van het regime een stadsraad had, kon u niet aangeven hetgeen gezien de vaststelling
dat de periode dat u in Basra verbleef voor de val aanzienlijk  langer is dan de periode na
de val, zeer merkwaardig is. Na de val van het regime was er volgens u wel een
stadsraad maar wie er aan het hoofd stond of mensen die er in zetelde kon u niet
zeggen (CGVS, p.6). Met betrekking tot uw wijk kon u voor de periode voor de val
aangeven dat er een ‘mukthar’ was, met name "Fazil Ubeid Feslawi". U verklaarde
bijkomend dat er na de val geen "mukthars" meer waren, enkel gemeentecommissies.
Toen u echter gevraagd werd naar het hoofd van de gemeentecommissie voor u wijk,
kon u wel de naam Mehdi geven en Jabar maar meer informatie kon u niet geven
(CGVS, p.5). Gevraagd naar de burgemeester van Basra gaf u opnieuw een naam (Y.I.)
maar u wist niet of deze persoon de gouverneur of de verantwoordelijke van Baath was.
U gaf vervolgens nog de naam (A.I.S.) aan die volgens u bekend was maar gevraagd
wie die persoon was, stelde u dat u dit niet wist, behalve dat het een bekende naam
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was. Of er een burgemeester was na de val van het Regime van Saddam Hoessein kon
u ook niet aangeven (CGVS, p. 5-6). Gevraagd naar het hoofd van de politie van Basra
stelde u dat er veel waren, u gaf de namen (F.) en (K.) maar wie wat deed wist u niet om
vervolgens te zetten dat het de directeur van de politie van de Provincie Basra was.
Politieverantwoordelijken op lagere niveaus bleek u niet te kennen (CGVS, p.6).
Gevraagd naar de lokale machtsverhoudingen stelde u dat "Jaish al Mehdi" de controle
heeft alle overheidsinstellingen. Toen u echter concreet gevraagd werd naar wie de
verpersoonlijk ing of het gezicht van Jaish al Mehdi was op stadsniveau kon u hier
evenmin een antwoord op formuleren. Toen u opnieuw de vraag gesteld werd gaf u
opnieuw namen zoals (S.a.B.), Sheik (J.) en Said (M.) waarbij Sheik en Said hun
respectievelijke titels waren. Gevraagd naar wie onder hen de hoogst geplaatste was,
kon u wederom niet antwoorden en wie van hen wat deed, waar ze voor verantwoordelijk
waren of wat hun functies waren kon u evenmin aangeven, behalve dat ze bekend zijn
(CGVS, p.8). Ook wie de plaatselijke machthebber in uw wijk was voor Jaish al Mehdi
kon u niet aangeven. Vervolgens gevraagd tot wie u zich kan richten als er een
probleem is of uw een bemiddelaar nodig heeft stelde u dat het tussen de stammen
werd opgelost. Gevraagd naar wie en naar welke stam u dan zou gaan als u iets
opgelost wilde hebben kon u evenmin antwoorden (CGVS, p.13) niettegenstaande dat u
in het begin van uw interview stelde tot de stam Al Bahadilii te behoren (CGVS, p.2).
Gezien u verklaringen dat Jaish al Mehdi voor 90 % de controle heeft in Basra werd u
nogmaals gevraagd naar aanspreekpunten, lokale commandanten of verantwoordelijken.
U antwoordde daarop dat u bij problemen naar het Jaish al Mehdi zou gaan. Toen er
nogmaals uitdrukkelijk  gevraagd werd naar wie u dan zou gaan kwam u met de naam
van Sheik (S.) op de proppen, een bekende figuur binnen Jaish al Mehdi volgens u.
Gevraagd naar wat die dan juist van functie had, gaf u aan dat u dit niet wist (CGVS,
p.13-14). Dat u ondanks uw verklaringen dat u het overgrote deel van uw leven in Basra
heeft gewoond, dermate weinig afweet van het politieke, sociale en maatschappelijke
leven in Basra voor en na de val van het regime van Saddam Hoessein ondergraaft op
cruciale wijze de geloofwaardigheid van uw verklaringen dat u er tot aan uw vertrek in
april 2007 geleefd zou hebben.
Bovendien stelt u dat de door u neerlegde identiteitskaart als die van uw echtgenote
dateren van tijdens het Saddam-regime. U kreeg die identiteitskaarten na uw huwelijk  in
1999 (CGVS, p. 3). Uit uw eigen identiteitskaart blijk t echter dat ze is afgegeven in
2005 (CGVS, p. 3) en dus ruim na de val van het regime van Saddam Hoessein in april
2003. Het is dan ook bijzonder merkwaardig dat u stelt dat uw identiteitskaart dateert
van onder het regime van Saddam Hoessein terwijl de datum van afgifte net aantoont
dat ze ruim na de val van het regime is uitgegeven. Deze vaststelling doet dan ook
twijfels ontstaan over de authenticiteit van uw identiteitskaart. Niettegenstaande dat de
analyseverslagen van de Federale Politie (blauwe map, stuk 1 tot en met 4) stellen dat
er geen vervalsingen werden aangetroffen inzake de identiteitskaart van uzelf en die van
uw echtgenote en zoon Ali, alsook inzake uw nationaliteitsbewijs, dient er te worden
opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie in
bijlage aan het administratief dossier werd toegevoegd (blauwe map, stuk 5), blijk t dat
de bewijswaarde van Iraakse (identiteits-)documenten relatief is aangezien ze zowel in
het binnen als buitenland illegaal verkrijgbaar zijn.
Gezien bovenstaande vaststellingen kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw
vluchtrelaas dat u immers in deze periode situeert. Zelfs indien er geloof zou kunnen
worden gehecht aan uw vluchtrelaas, quod non, dient het volgende te worden opgemerkt.
Met betrekking tot de door u ingeroepen feiten dat u problemen kende met het Jaish al
Mehdi omdat u als loodgieter voor een onderaannemer gewerkt zou hebben die
faciliteiten bouwde voor de veiligheidsagenten die instonden voor de Deense soldaten en
Deense bedrijven, dient verder te worden opgemerkt dat u noch van uw werkzaamheden
noch van de door u ingeroepen feiten het minste begin van bewijs kan neerleggen
hetgeen op zijn minst merkwaardig te noemen is. Dat u bovendien gezocht zou worden
door het Jaish al Mehdi omdat u een verrader bent en een samenzweerder heeft u
bovendien enkel van horen zeggen van uw buurman. Het was volgens uw verklaringen
immers uw buurman die op de verlichtingspaal een papier zou hebben gezien waarin u
van verraad en samenzwering beschuldigd werd door het "bureau van de Sadr-martelaar"
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(CGVS, p. 11). U heeft deze beschuldiging nooit zelf gezien (CGVS, p. 12). Ook uw
vrouw die eerst van uw buurman vernam wat er op het aanplakbiljet zou hebben
gestaan, heeft het enkel van horen zeggen want ze kan zelf niet lezen. (CGVS, p. 11)
Met andere woorden, dat u beschuldigd zou worden van verraad en samenzwering heeft
u enkel "van horen zeggen", hetgeen op zich niet als objectieve informatie beschouwd
kan worden.
Uit het voorgaande, dient aldus besloten te worden dat uw geografische kennis van
Basra en omgeving weliswaar een indicatie kan vormen dat u ooit in Basra heeft
verbleven maar dient eveneens te worden opgemerkt dat uw kennis van de politieke,
sociale en maatschappelijke actoren in Basra voor en na de val van het regime van
Saddam Hoessein in die mate ontoereikend is dat er niet uit blijk t dat u recentelijk  in
Basra verbleven heeft. Deze vaststelling laat derhalve evenmin toe u de status van
subsidiaire bescherming toe te kennen. Door het afleggen van niet aannemelijke
verklaringen stelt u het Commissariaat-generaal immers in de onmogelijkheid om een
duidelijk  beeld te krijgen van uw profiel uw verblijfplaatsen van de laatste jaren, uw
eventuele verblijfsstatuut in derde landen of de redenen waarvoor u deze derde landen
heeft verlaten.
Ook in het kader van de asielaanvraag van uw broer (R.A.M.) (o.v. 6.023.842) en
moeder (A.-D.- Z. F.) (o.v. 6.023.844) werd een beslissing tot weigering van het statuut
van vluchteling en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Bij
hen kon immers geen geloof worden gehecht aan hun afkomst uit Bagdad.
Uit wat voorafgaat kan gezien het bedrieglijke karakter van uw asielaanvraag, bijgevolg
niet worden besloten dat u uw land hebt verlaten uit gegronde vrees voor vervolging in de
zin van art. 1, par. A, lid 2, van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 of een reëel
risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming. De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde
documenten (identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, identiteitskaart vrouw, identiteitskaart
zoon (A.), geboorteakte (F.) en (H.), kopie van uw rantsoenkaart, kopie residentiekaart,
rijbewijs) zijn niet van die aard dat ze hetgeen hierboven werd uiteengezet in een ander
daglicht kunnen plaatsen.

3.2. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van de
motiveringsplicht, zoals bepaald in artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 en
artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen.
Hij betoogt dat uit de bestreden beslissing blijkt dat hij geen tegenstrijdige verklaringen heeft
afgelegd en de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas aldus gebaseerd is op vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot zijn kennis van het politieke,
sociale en maatschappelijke leven in Basra. Verzoeker voert aan dat hij werkte als “by-fitter”,
slechts een beperkte scholing heeft gehad en niet geïnteresseerd is in politiek. Hij stelt dat hij
probeerde te overleven in Basra, een gebied in oorlog, samen met zijn vrouw en drie
kinderen, waardoor hem vele zaken ontgaan zijn. Op het gehoor bij het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS) zou hij reeds
verklaard hebben dat hij geen televisie keek, dat het onmogelijk was om alle data van de vele
gebeurtenissen te onthouden en dat het ook moeilijk is om namen bij te houden van
machthebbers en vooraanstaanden aangezien er erg veel moorden en ontslagen vielen,
waardoor de opvolgingen snel gebeurden. Deze elementen zouden door de bestreden
beslissing niet in overweging genomen zijn, waardoor deze eenzijdig gemotiveerd is.
Verzoeker wijst erop dat uit de bestreden beslissing blijkt dat hij wel degelijk noties had van
het politiek, sociaal en maatschappelijk leven in Basra, waardoor zijn recente afkomst wel
degelijk aannemelijk is.
Verzoeker herhaalt zijn verklaringen aangaande het pamflet dat tegen hem gericht zou zijn.
Hij verklaart dat hij al jaren als “by-fitter” voor een onderneming werkte die controleposten
bouwde om bedrijven te beschermen. Op 15 februari 2007 zou hij begonnen zijn met een
opdracht om bewakingspunten te maken voor een Deense organisatie, welke later bemand
zouden worden door de politie. Toen hij twintig dagen later op de hoogte werd gebracht van
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het pamflet in hun straat, zou hij naar huis gegaan zijn om dit te controleren, maar hij stelde
vast dat hij gedeeltelijk vernield was en te goed vastgeplakt was om het helemaal los te
maken. Hij zou zich tot zijn buurmaan S., een politieagent, gewend hebben, welke hem
vertelde dat het pamflet wel degelijk op verzoeker betrekking had, waarna hij naar zijn
schoonouders ging. Zijn schoonmoeder zou hebben vastgesteld dat er een pamflet aan
verzoekers huis hing waarop te lezen stond dat het in beslag was genomen door het “Bureau
Sahid Sadr” en dat verzoeker als verrader wordt gezocht. Hierop zou hij een kind naar het
kantoor van M. S. E. D. gestuurd hebben, waar een spandoek hing dat diens broer was
vermoord. Toen verzoeker één van zijn collega’s belde, zou deze het verhaal bevestigd
hebben en hem verteld hebben dat een andere collega beschoten was door het Medhi-leger,
waarna verzoeker ervan overtuigd was dat de bedreiging tegen hem serieus was.
Hij wijst erop dat hij reeds tijdens het gehoor voor het CGVS verklaarde hoe zijn vrouw na zijn
vertrek uit Irak werd opgeroepen via de voedselcontributie. Verzoeker stelt dat hij tijdens het
gehoor duidelijk en analytisch heeft weergegeven hoe hij het verschil kon maken tussen een
serieus en niet-serieus pamflet.
Verzoeker is van oordeel dat in de bestreden beslissing het feitenrelaas zo gereduceerd
wordt dat het in zijn nadeel speelt.
Hij betoogt dat uit de stukken die hij voorlegt blijkt dat hij wel degelijk afkomstig is uit Basra en
dat zijn vrouw en kinderen er tot op heden nog steeds verblijven.
Verzoeker stelt dat het CGVS onterecht tot de motivering kwam dat hij zijn beschuldiging
enkel “van horen zeggen” heeft door geen rekening te houden met alle elementen die hij
aanbracht.
Met betrekking tot de door hem neergelegde documenten, werpt verzoeker op dat hij zich
tijdens het gehoor van 4 maart 2008 vergist heeft omtrent de datum van uitgifte van zijn
identiteitskaart, doch dat niet aangetoond werd dat deze vervalst is.
In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de Conventie van Genève en
artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 en ondersteunt dit met behulp van
de argumenten die hij reeds onder het eerste middel aanvoerde. Hij betoogt dat het CGVS
niet rechtmatig kon besluiten dat hij niet recent afkomstig is van Basra en stelt dat er wel
degelijk sprake is van een gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische
vervolging in de zin van de Conventie van Genève doordat hij gezocht wordt door het Jaish al
Mehdi gezien hij beschuldigd wordt van verraad en samenzwering.
Verzoeker voegt aan het verzoekerschrift een aantal documenten in kopie toe, met name (i)
een bevestiging van woonst van zichzelf en zijn echtgenote (ii) de identiteitskaarten en
nationaliteitsbewijzen van zijn echtgenote en kinderen (iii) een brief aangaande zijn
werkzaamheden voor een Deense humanitaire organisatie (iv) een uitnodiging van het
Asadrbureau gericht aan zijn echtgenote (v) de nota’s die zijn raadsman nam tijdens het
gehoor voor het CGVS op 4 maart 2008.

3.3. 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. 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.
De Raad acht verzoekers beweringen omtrent (i) zijn lage scholingsgraad (ii) zijn gebrek aan
interesse in politiek (iii) het feit dat hij zich concentreerde op overleven in een gevaarlijk gebied
(iv) het feit dat hij geen televisie keek (v) de onmogelijkheid om alle data en namen te
onthouden omwille van de vele moorden en ontslagen, niet afdoende ter verklaring zijn
ontoereikende kennis met betrekking tot de politieke en sociale situatie in Basra, waar hij
nagenoeg zijn hele leven zou gewoond hebben, te meer daar uit zijn verklaringen in het
verzoekschrift blijkt dat hij gedurende jaren werkzaam zou zijn geweest voor een
onderneming die controleposten bouwde om bedrijven te beschermen, waardoor
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redelijkerwijs verwacht kan worden dat verzoeker enige kennis heeft van de lokale
machtsverhoudingen, in het bijzonder op het vlak van de veiligheidsverantwoordelijken.
De bestreden beslissing oordeelt op grond van dit vastgestelde gebrek aan kennis terecht dat
het niet aannemelijk is dat verzoeker tot aan zijn vertrek in 2007 in Basra zou hebben
verbleven, waardoor evenmin geloof kan worden gehecht aan de problemen die hij daar zou
ondervonden hebben als gevolg van zijn werkzaamheden als loodgieter.
Met betrekking tot deze problemen beperkt verzoeker zich overigens hoofdzakelijk tot het
herhalen van zijn eerdere verklaringen, hetgeen geenszins dienstig is ter weerlegging van de
bestreden motivering. Deze merkt terecht op dat verzoeker nalaat enig begin van bewijs bij te
brengen ter staving van deze verklaringen en dat zijn vrees louter steunt op de verklaringen
van derden, met name zijn buurman en zijn schoonmoeder, die hem zouden gezegd hebben
dat hij beschuldigd werd van samenzwering en verraad door het Jaish al Mehdi, gelet op de
pamfletten die zij aan de elektriciteitspaal en aan zijn huis zouden gezien hebben.
Verzoekers argument dat hij wel degelijk het verschil kon maken tussen een serieus en een
niet-serieus pamflet overtuigt niet aangezien hij op het CGVS uitdrukkelijk verklaarde dat hij de
bedreiging op het pamflet nooit zelf gezien heeft maar enkel van horen zeggen vernomen
heeft (administratief dossier, stuk 3, p.12). De bestreden motivering, welke pertinent is en
steun vindt in het administratief dossier, wordt derhalve door verzoeker niet op afdoende wijze
weerlegd en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt.
Dat verzoeker zich tijdens het gehoor voor het CGVS zou hebben vergist omtrent de datum
van uitgifte van zijn identiteitskaart volstaat geenszins ter ontkrachting van de bestreden
motivering hieromtrent. Uit het gehoorverslag blijkt immers dat verzoeker expliciet verklaarde
dat dit document dateerde van vóór de val van het regime van Saddam, waarbij hij
verduidelijkte dat hij dit kreeg na zijn huwelijk in 1999 (administratief dossier, stuk 3, p.3),
terwijl het document vermeldt dat het pas in 2005 is afgeleverd, ruim na de val van het regime
van Saddam Hoessein in 2003, hetgeen de geloofwaardigheid van zijn verklaringen
ondermijnt, alsook de authenticiteitswaarde van dit document.
Aangaande de door verzoeker bijgebrachte documenten, merkt de Raad op dat, daargelaten
het feit dat hieraan geen authenticiteitswaarde kan worden toegekend, gelet op de
manipuleerbaarheid van kopieën en de relatieve bewijswaarde van Iraakse documenten
(administratief dossier, stuk 21: “landeninformatie”), de identiteitskaarten van zijn echtgenote
en zoon Ali die bij het verzoekschrift werden gevoegd (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen
10 en 11), geheel verschillend zijn van de identiteitskaarten die hij reeds van deze personen
neerlegde en die zich in het administratief dossier bevinden (stuk 20, nrs.1 en 3). Met
betrekking tot de inhoud van deze documenten kan het volgende worden opgemerkt: (i) de
geboortedatum welke vermeld staat op de identiteitskaart van zijn zoon die op het CGVS
werd neergelegd, 9 januari 2000, stemt niet overeen met de datum die vermeld staat op de bij
het verzoekschrift gevoegde identiteitskaart en verzoekers verklaringen dat zijn zoon A.
geboren werd op 15 november 2000 (administratief dossier, stuk 15, nr.16) (ii) ook de
geboortedata van verzoeksters echtgenote zijn verschillend op de twee neergelegde
identiteitskaarten gezien het stuk dat op het CGVS werd neergelegd vermeldt dat zij geboren
is op 28 december 1980 en deze in bijlage bij het verzoekschrift stelt dat ze is geboren op 25
december 1980.
Ook met betrekking tot de door verzoeker bijgebrachte identiteitskaarten van zijn andere
kinderen, stelt de Raad vast dat de geboortedata niet overeenstemmen met verzoekers
verklaringen aangezien zijn dochter F. volgens dit document geboren is op 7 april 2003 en zijn
zoon H. op 4 juni 2004, terwijl verzoeker verklaarde dat zij respectievelijk geboren zijn op 22
april 2003 en 8 juni 2004 (Ibid.).
De Raad merkt verder op dat verzoeker voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat
hij op 28 mei 2000 huwde met zijn echtgenote (Ibid., nrs. 14-15), terwijl hij tijdens het gehoor
voor het CGVS aangaf dat zijn huwelijk plaatsvond in 1999 (administratief dossier, stuk 3,
p.3).
Bovenstaande vaststellingen ondermijnen verzoekers geloofwaardigheid op fundamentele
wijze.
De middelen zijn ongegrond.
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Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.1. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus. Hij voert in een derde middel de schending aan van artikel 48/4 van de
voormelde wet van 15 december 1980 en ondersteunt dit door bovenstaande argumenten.
Volgens verzoeker is er wel degelijk sprake van een reëel risico op het lijden van ernstige
schade aangezien hij gezocht wordt door het Jaish al Mehdi op beschuldiging van verraad en
samenzwering. Hij betoogt dat zijn leven ernstig in gevaar is als gevolg van het willekeurig
geweld indien hij zou terugkeren naar Irak.

4.2. Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde afkomst uit
Basra (zie sub 3.3), toont hij niet aan dat er in zijn hoofde een reëel risico zou bestaan op
ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 en
kan hem de subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend. Het middel is
ongegrond.

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 20 november 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.


