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nr. 116 919 van 15 januari 2014

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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2013

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 24 juli 2013.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 september 2013 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 oktober 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 november 2013.

Gelet op de beschikking van 18 november 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 december

2013 in plaats van 21 november 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. NIYONZIMA en van attaché

S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U, (J.U.D.) verklaart de Pakistaanse nationaliteit te bezitten. U werd geboren op 12 april 1990 in het

dorp Thatta Joyia, in het district Sarghoda van de provincie Punjab. U bent een ahmadi moslim. U heeft

bijna heel uw leven in Thatta Joyia gewoond. In 2009 heeft u voor enkele maanden in

Guijarmala gewoond. U ging tot de 7de klas naar school. U werkte als landbouwer. In Guijarmala werkte

u in een textielfabriek. In 2006 bent u getrouwd met (N.A.). Uw vrouw is een bekeerde ahmadi. U

heeft een dochter, (A.O.). Uw vrouw woont met uw dochter bij uw vader in Thatta Joyia.

Uw zus is getrouwd met uw neef (S.). (S.) is geboren als een soenitisch moslim maar heeft zich door uw

toedoen bekeerd tot de ahmadiyya gemeenschap. In het dorp ging er snel de ronde dat deze persoon

was bekeerd en dat u hem geholpen had. Uit het dorp Rabana, op 25 minuten met de motorfiest van uw

dorp, kwamen er twee personen, (H.A.S.) en (H.A.) naar (S.) om hem te overtuigen terug te keren naar

zijn geloof (soenitisch geloof). (S.) weigerde. Deze mensen kwamen verschillende keren om jullie te

bedreigen en om met jullie te vechten. In 2009 gingen jullie naar de politie om klacht in te dienen. De

politie wou na het horen van de namen (H.A.) en (H.A.) geen klacht registreren. De bedreigen gingen

door. In 2010 gingen jullie opnieuw naar de politie maar opnieuw wouden ze jullie niet helpen. Nadien

werd de situatie voor ahmadi’s in Pakistan ernstiger. Op een dag was u met uw vader onderweg en

werd u aangevallen. Omstaanders hebben u toen geholpen. In 2011 besloten jullie het land te verlaten.

Uw neef vertrok eerst en nadien bent u vertrokken. U kwam op 14 november 2011 aan in België en

heeft op 16 november 2011 asiel aangevraagd.

Bij terugkeer naar Pakistan vreest u gedood te worden.

Ter staving van uw asielrelaas legt u 2 kaarten van de ahmadiyya gemeenschap in België voor.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging heeft zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2, a en b van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet aangetoond heeft.

De reden waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van

de Vluchtelingenconventie of voor de toekenning van de subsidiaire bescherming status in de zin van

artikel 48/4, §2, a en b is omdat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de

rechtstreekse aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Pakistan weinig overtuigend zijn.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

het administratief dossier) blijkt dat ahmadi in Pakistan te maken kunnen krijgen met

discriminatoire maatregelen, bedreigingen en geweld. Het Commissariaat-generaal is zich bewust van

de precaire situatie waarin ahmadi in Pakistan zich kunnen bevinden, maar benadrukt dat elke

asielaanvraag individueel beoordeeld dient te worden. Het loutere feit ahmadi te zijn in Pakistan is op

zich dan ook niet voldoende om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing

van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of te besluiten tot de toekenning van

de subsidiaire bescherming. Dit wordt bevestigd door de UNHCR in de “Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan” van 14

mei 2012. Hierin stelt het UNHCR dat ahmadi “are likely to be in need of international refugee protection

on account of their religion, depending on the individual circumstances of the case.” Hieruit volgt dat

een verwijzing naar een risicoprofiel, met name het behoren tot ahmadi-gemeenschap, dan ook niet

volstaat om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Een

individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming, waarbij u uw vrees voor

vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk.

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)

te worden vastgesteld dat u er echter niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde

een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel

risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat, dit

om onderstaande redenen.

In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat u geen enkel ‘origineel bewijs’ kon neerleggen

ter staving van uw identiteit en nationaliteit. Het bewijs van identiteit maakt nochtans een essentieel

element uit in iedere procedure en de asielzoeker is ertoe gehouden de stukken waarover hij beschikt of

kan beschikken voor te leggen.

Bovendien legt u geen enkel concreet bewijs voor van de feiten die de kern van uw asielrelaas

vormen én uw verklaringen zijn onvoldoende overtuigend om op zich bewijs te vormen.

Daarnaast kan er worden aangenomen dat u geen vrees dient te hebben in Pakistan omwille van

uw geloof. U heeft relatief goed kunnen wonen in uw dorp Thatta Joyia zonder al te veel

opmerkelijke problemen. De problemen die u ondervonden heeft zijn niet van die aard dat ze vervolging

uitmaken in de zin van de Vluchtelingenconventie. Tot het jaar 2009 waren er geen ernstige problemen.
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U kreeg wel beledigingen maar daar bleef het bij. U bent tot de 7de klas naar school geweest en bent

daarna gestopt omdat er problemen waren met een leraar. Uw lagere school heeft u zonder problemen

kunnen doorlopen (gehoorverslag CGVS, p.5, 6). U heeft geen andere school geprobeerd. Na uw

schooltijd heeft u zonder problemen kunnen werken op uw gronden (gehoorverslag CGVS, p.6, 7).

Jullie verkochten de opbrengst aan anderen (gehoorverslag CGVS, p.6). U bent 6 maanden gaan

werken in Gujiarmala. U ging daar werken omdat uw vrienden dit deden en niet omwille van

problemen (gehoorverslag CGVS, p.7). Na 6 maanden werd u ontslagen omdat er een nieuwe ploeg te

werk gesteld werd (gehoorverslag CGVS, p.7). Op uw werk ondervond u geen problemen. U heeft

vele plaatsen in Pakistan kunnen bezoeken toen u op bezoek ging bij verwanten (gehoorverslag CGVS,

p.5). Daarnaast is er ook nooit een klacht tegen u ingediend (gehoorverslag CGVS, p.17). U had ook

geen problemen met de politie (gehoorverslag, CGVS, p.18, 19), toen u om klacht ging neerleggen wou

men u in eerste instantie wel helpen, pas toen ze de naam van de maulawi’s hoorden hebben ze

zich teruggetrokken (gehoorverslag CGVS, p.12, 13, 19). U verklaarde dat er in uw dorp zelf

geen problemen zijn (gehoorverslag CGVS, p.24) en dat jullie er nooit zijn aangevallen

(gehoorverslag CGVS, p.24). Uw familie bestaat uit zowel ahmadi’s als niet-ahmadi’s (soennitische

moslims) en over het algemeen kunnen jullie goed samenleven. Hoewel jullie soms beledigd of

geslagen worden kan dit niet als vervolging aanzien worden (gehoorverslag CGVS, p.24). U verklaarde

zelf dat deze problemen niet zo ernstig waren (gehoorverslag CGVS, p.24). Dit alles wijst erop dat u een

relatief makkelijk leven kon leiden.

U verklaarde dat de bekering van (S.) aan de basis van uw problemen ligt. (S.) zou zich in 2005 bekeerd

hebben tot het ahmadi geloof (gehoorverslag CGVS, p.13). Het is opmerkelijk dat de problemen dan

pas begonnen zijn in 2009 (gehoorverslag CGVS, p.12, 14 en 15). Men zou verwachten dat er eerder

problemen zouden ontstaan zijn. Zeker gezien het feit, zoals u zelf zegt, dat in een dorp als Thatta Joyia

het nieuws zich snel verspreid (gehoorverslag CGVS, p.12). Men zou verwachten dat de maulawi’s

reeds veel eerder acties zouden ondernemen tegen u en uw neef om zo uw neef terug te doen keren

naar het volgens hen ware geloof. Bovendien verklaarde u zelf dat deze maulawi’s zeer machtig zijn in

de regio (gehoorverslag CGVS, p.12). Het kan voor hen dan ook geen probleem geweest zijn om actie

te ondernemen. Ze zijn u nooit thuis komen zoeken of lastigvallen, ze kwamen enkel naar uw velden

(gehoorverslag CGVS, p.16, 17). Men kan aannemen dat mocht u vijanden hebben die u naar het leven

staan ze u ook thuis zouden kunnen lokaliseren en viseren. U verklaarde eveneens dat men u nooit

lastigviel als u zich in groep (meer dan 3 of 4 personen) verplaatste (gehoorverslag CGVS, p.24). Men

zou verwachten dat het voor machtige personen geen probleem kan zijn u zelf in die omstandigheden

aan te vallen. Toen u een keer onderweg was werd u met uw vader aangevallen. Uw vader, ook een

ahmadi, werd niet geslagen omdat hij een ouder persoon was. Uiteindelijk zijn omstaanders jullie komen

helpen (gehoorverslag CGVS, p.18). Dit wijst erop dat jullie niet geïsoleerd staan. Het feit dat ze nooit

enige harde actie ondernomen hebben ondermijnt de ernst van uw relaas. Bovendien heeft u nooit de

hulp van uw neef, (A.U.J.), die politie inspecteur is ingeroepen (gehoorverslag CGVS, p.5). U zou dit niet

gedaan hebben omdat de banden niet meer goed zouden zijn (gehoorverslag CGVS, p.17). Men kan

aannemen dat mocht de situatie danig ernstig zijn u dit wel zou gedaan hebben.

Uit uw verklaringen blijkt ook dat uw familie geen al te grote problemen kent (gehoorverslag CGVS,

p.17,18). Iedereen woont nog steeds in Thatta Joyia. Uw vrouw is nooit aangevallen geweest, hoewel

ze zich bekeerde van het soennitisch geloof naar het ahmadi geloof, men heeft haar enkel gezegd dat

ze diende terug te keren, maar men heeft nooit actie ondernomen tegen haar (gehoorverslag CGVS,

p.8). Uw schoonbroer, ook een bekeerde ahmadi, is werkzaam in het leger (gehoorverslag CGVS, p.22).

Uw vader woont nog steeds in Thatta Joyia (gehoorverslag CGVS, p.9). Uw dochter kan naar school

gaan (gehoorverslag CGVS, p.9). U heeft zelf nog contact met uw schoonmoeder, een soenitisch

moslim (gehoorverslag CGVS, p.10). Na uw vertrek zijn er ook geen problemen meer geweest

(gehoorverslag CGVS, p.18, 19). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de situatie waarover u spreekt

niet dermate ernstig is dat er over vervolging kan gesproken worden.

Gezien al deze vaststellingen kan er worden vastgesteld dat de door u aangehaalde feiten

onvoldoende zwaarwichtig zijn om als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zoals

bedoeld in artikel 48/4§2, a en b te worden beschouwd. Het CGVS twijfelt niet aan uw bewering ahmadi

te zijn, maar u toont geen persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aan. U

verwees naar de algemene situatie van ahmadi’s in Pakistan (zie gehoorverslag CGVS p.22). Er dient te

worden opgemerkt dat een loutere verwijzing naar een algemene situatie niet volstaat om te spreken

van een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade, vermits

dit risico in concreto dient te worden aangetoond.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststelling niet weerleggen. Het pasje van

de ahmadi bijeenkomst in België en uw sportkaart tonen aan dat u lid bent van de
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ahmadiyya gemeenschap. Zoals hierboven gesteld is het loutere feit op zich dat u behoort tot deze

gemeenschap niet voldoende voor de toekenning van een beschermingsstatuut.

Het CGVS erkent dat het noordwesten van Pakistan geteisterd wordt door een open strijd

tussen extremistische elementen en regeringstroepen. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie aan uw administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat het hier om een

uiterst lokaal conflict gaat, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de grensregio tussen Pakistan en

Afghanistan. Daar u niet uit deze regio komt en daar u geen vrees diende te koesteren voor

extremistische elementen of uw autoriteiten, staat niets uw terugkeer naar Pakistan in de weg.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert de schending aan van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 “over de

motivering van administratieve akten”, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 48/3, 48/4 en 62

van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet). Teven is er volgens hem sprake van

“afwezigheid van motivering, verkeerde motivering, onredelijke motivering”.

Verzoeker benadrukt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)

zelf erkent dat Ahmadi in Pakistan te maken krijgen met discriminatie, bedreiging en geweld. Dit wordt

bevestigd door verscheidene nieuwsartikels omtrent de vervolging van en aanvallen tegen Ahmadi.

Verzoeker voegt een aantal artikels bij het verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 4).

Verzoeker betoogt in detail te hebben uitgelegd welke bedreigingen, aanvallen en andere problemen hij

ondervond door zijn religieuze overtuiging en door de bekering van zijn neef. Hij legde daarnaast twee

kaarten neer van de Ahmadi-gemeenschap.

Hij wijst er eveneens op dat hij afkomstig is van een dorp waar de meerderheid Ahmadi is, waardoor het

dorp wordt geviseerd. Verschillende andere mensen van zijn stam en van hetzelfde dorp werden erkend

als vluchteling in Duitsland. Ter staving voegt verzoeker een aantal Duitstalige stukken bij het

verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3).

Voor zover hij geen bewijzen bijbrengt ter staving van zijn identiteit en problemen, verwijst verzoeker

naar een aantal paragrafen uit het Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee

Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees van UNHCR

omtrent de bewijslast inzake asielaanvragen. De asielzoeker kan enkel in de mate van het mogelijke

bewijsmateriaal bijbrengen, wat verzoeker deed. Daarnaast legde hij gedetailleerde en overtuigende

verklaringen af over de reden waarom hij Pakistan moest verlaten.

Verzoeker herhaalt dat het CGVS erkent dat Ahmadi in Pakistan te maken krijgen met discriminatie,

geweld en bedreiging, dat UNHCR erkent dat Ahmadi waarschijnlijk nood hebben aan bescherming en

dat hij heeft aangetoond dat hij ernstige problemen kende in Pakistan en omwille van zijn geloof.

2.2. Uit de informatie opgenomen in het administratief dossier (stuk 14: landeninformatie) en gevoegd bij

het verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 4) kan niet worden afgeleid dat de Ahmadi in

Pakistan voorwerp uitmaken van een systematische groepsvervolging. De loutere hoedanigheid van

Ahmadi is an sich aldus onvoldoende om als vluchteling erkend te worden. Uit deze informatie blijkt wel

duidelijk dat de situatie van de Ahmadi in Pakistan kan verontrusten, en dit gelet op de discriminatoire

maatregelen, de bedreigingen en het geweld waaraan zij mogelijk worden onderworpen. Aldus is een

ruime toepassing van het voordeel van de twijfel gerechtvaardigd en moet onderhavige asielaanvraag

met de nodige omzichtigheid worden behandeld.

Verzoeker, van wie de hoedanigheid van Ahmadi en de herkomst door verweerder niet worden betwist,

voegt bij het verzoekschrift een aantal stukken waaruit zou blijken dat verscheidene personen van zijn

stam en dorp in Duitsland werden erkend als vluchteling (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3). De

zes personen die in deze stukken zijn vermeld, dragen allen dezelfde stamnaam als verzoeker.

Verzoeker verklaart dat deze naam plaatsgebonden is, hetgeen strookt met de naam van verzoekers

dorp en tevens blijkt uit de vermelding van dit dorp en van verzoekers provincie in de bij het
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verzoekschrift gevoegde stukken. De erkenning van verscheidene van verzoekers stam- en

dorpsgenoten in Duitsland zou, mede gelet op de hoger aangehaalde informatie inzake de precaire

situatie van de Ahmadi in Pakistan, mogelijks een ernstige aanwijzing kunnen vormen voor het bestaan

in hoofde van verzoeker van een gegronde vrees voor vervolging.

Uit de bijgebrachte stukken, die bovendien zijn opgesteld in het Duits, kan echter niet eenduidig worden

afgeleid welke de precieze (verblijf)situatie is van de in deze documenten vermelde personen. Evenmin

kan hieruit worden afgeleid op basis van welke overwegingen en gronden de personen, indien het

erkende vluchtelingen zouden betreffen, in kwestie werden erkend als vluchteling.

Aangezien de Raad ter zake de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het de Raad

derhalve aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de

vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de vreemdelingenwet te worden vernietigd.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

24 juli 2013 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij.

Artikel 4

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te

worden terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien januari tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


