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nr. 40 064 van 10 maart 2010
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 4 januari 2010 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 3
december 2009.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 21 januari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 februari 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DE CONINCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 15 juni 2008 het Rijk binnen en diende op 4 juli 2008 een
asielaanvraag in. Op 3 december 2009 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en
tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het onderhavige beroep is gericht tegen deze
beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U zou over de Pakistaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit Harunabad. Sinds de jaren ’80 zou u lid

zijn van de “Sippah-e-Sahaba”. U zou lokaal een functie gekregen hebben. U organiseerde verschillende

liefdadigheidsacties. Uw partij zou problemen gekend hebben met de sjiietische moslims. In december 1997

zouden tijdens een sjiietische manifestatie zeven mensen gedood zijn. U zou vernomen hebben dat u hierdoor

gezocht werd door de politie. Tevens zouden de sjiieten u willen doden. U zou naar Groot Brittannië gevlucht zijn,

waar u in januari 1998 een asielaanvraag indiende. U zou een werkvergunning gekregen hebben, maar er zou

nog geen eindbeslissing gevallen zijn in uw asielaanvraag. In 1999 zou u telefonische gehuwd zijn met uw

huidige echtgenote Izhar Talat (08/13651B). Daar uw schoonbroers tegen jullie huwelijk waren, zouden ze hun

zus tussen 1999 en 2004 opgesloten hebben. Na haar ontsnapping zou ze in 2004 naar Parijs gekomen zijn,

waar u haar ontmoette. Na enkele maanden keerde ze terug naar Pakistan. Uw echtgenote kreeg hierna
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een dochter. In 2006 zouden jullie opnieuw enige tijd hebben doorgebracht in Parijs. Na haar terugkeer

in Pakistan zou ze een zoon gekregen hebben. Uw schoonbroers zouden haar opnieuw op het spoor gekomen

zijn. In juni 2008 zouden onbekenden uw zoontje ontvoerd hebben. Een vriend zou dit bij de politie gemeld

hebben. U zou het losgeld geregeld hebben en uw zoon zou vrijgelaten zijn. De ontvoerders zouden echter

gedreigd hebben dat ze uw zoon zouden vermoorden als hij het land niet zou verlaten. In juni 2008 zou uw vrouw

met uw twee kinderen naar Parijs gekomen zijn. U zou ze daar opgewacht hebben. Jullie zouden terug op weg

naar Groot Brittannië zijn, toen jullie op het station van Brussel- Zuid betrapt werden. Hierop zouden jullie een

asielaanvraag in België hebben ingediend. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten

voor: uw huwelijksakte (en vertaling), de geboorteakte van uw kinderen (en vertaling), de “FIR” (First Information

Report) over de ontvoering van uw zoon, verschillende documenten uit Groot Brittannië (uw werkvergunning, een

verzekeringsnummer, uw rijbewijs, een loonbriefje, een brief van het Uk Home office), een rekening van het hotel

in België waar jullie verbleven en een algemeen nieuwsartikel.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd om uw

vrees voor 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, geloofwaardig te maken, en dit omwille van

volgende redenen.

U vreesde drie zaken: de aanklacht tegen u wegens moord, de wraak van de sjiieten en uw schoonbroers.

Wat betreft de aanklacht uit 1997 tegen u, dient te worden opgemerkt dat u het bestaan hiervan op geen enkele

manier aannemelijk wist te maken. U zou de “FIR” nooit gezien hebben; u zou enkel van een vriend vernomen

hebben dat u er in vermeld staat (gehoorverslag CGVD p. 7, 8). U wist niet hoeveel beklaagden er waren, maar u

wist wel dat 1 persoon de doodstraf kreeg en vier anderen levenslang (gehoorverslag CGVS p. 8). U kende wel

de namen niet van de mensen die levenslang kregen, noch wist u exact wanneer deze vonnissen uitgesproken

werden (gehoorverslag CGVS p. 8). U zou nooit een advocaat i.v.m. deze aanklacht aangesproken hebben.

Ondanks het feit dat deze ernstige aanklacht (zeven moorden) al meer dan tien jaren boven uw hoofd hangt, zou

u nooit ook maar enige stap genomen hebben om juridische advies in te winnen (gehoorverslag CGVS p. 8). Dit

totale gebrek aan initiatief en interesse breekt ten zeerste de ernst van uw vrees af. Het gaat hier immers om een

uiterst ernstige aanklacht, waar u zwaar voor gestraft zou kunnen worden. In dit licht lijkt het dan ook aannemelijk

dat u dit op de voet gevolgd zou hebben. Uw verklaring voor uw gebrek aan initiatief dat het al lang geleden

gebeurd is, is onafdoende. U had immers met hetzelfde relaas reeds een asielaanvraag in Groot- Brittannië

lopen, waarbij ervan uitgegaan wordt dat u ook aldaar met enig bewijs diende af te komen. Hierover verklaarde u

in eerste instantie dat uw Britse advocaat navraag gedaan zou hebben achter de “FIR” (maar u zou ze nooit

gezien hebben), waarna u beweerde dat deze advocaat enkel de documenten had i.v.m. uw werkvergunning, om

te eindigen met de bewering dat uw Britse asieldossier toch de nodige bewijsstukken zou bevatten

(gehoorverslag CGVS p. 8). U diende echter toe te geven dat u niet wist welke bewijsstukken eventueel in uw

Britse asieldossier zouden steken, waarmee u opnieuw een opvallend gebrek aan interesse en initiatief toonde

(gehoorverslag CGVS p. 8). U wist zelfs niet eens met zekerheid te zeggen of u uw “FIR” te zien kreeg nadat uw

Britse advocaat deze verkregen had (gehoorverslag CGVS p. 9). U wist dan ook geen enkel bewijsstuk over deze

beweerde aanklacht voor te leggen. Er kan dan ook geen enkele geloof worden gehecht aan het bestaan van

deze aanklacht. Ook uw bewering dat u zich na aankomst in Groot Brittannië tot het Pakistaanse consulaat

te Manchester wendde om aldus een nieuw officieel Pakistaans paspoort te bekomen, strookt niet met hetgeen

verwacht kan worden van iemand die beweert in eigen land gezocht te worden voor moord (gehoorverslag CGVS

p. 4, 8, 9). U wendde zich immers zonder enige schroom tot de lokale vertegenwoordigers van uw geboorteland

om aldus een officieel identiteitsdocument te verkrijgen. Uw bewering dat u dit paspoort via een achterdeurtje

bekwam, doet geen afbreuk aan deze vaststelling. Er werd immers een officieel paspoort op uw naam en andere

identiteitsgegevens uitgevaardigd. Daar u verklaarde gezocht te worden wegens zevenvoudige moord, is het

risico bij het aanvragen van zo’n identiteitsdocument te groot. Dit wijst opnieuw op het ongeloofwaardige van uw

bewering gezocht te worden wegens moord.

Deze vaststelling breekt logischerwijze dan ook uw vrees voor de sjiieten af. U beweerde immers dat zij wraak

wilden nemen daar u verantwoordelijk was voor de moord van verschillende sjiieten. Daar er geen geloof kan

worden gehecht aan uw betrokkenheid bij deze moord, bestaat er ook geen reden voor de sjiieten om wraak te

willen nemen op u.



RvV X - Pagina 3 van 7

Voorts verklaarde u een vrees te kennen van uw schoonbroers. U gaf echter aan dat hoewel u deze mensen

reeds kende voor uw huwelijk, u persoonlijk nooit enig probleem met hen kende (gehoorverslag CGVS p. 9).

Voorts dient er op gewezen te worden dat het hier om een lokaal familiaal conflict gaat. Indien uw schoonbroers

een dreiging voor u en uw gezin vormt, dan kunt u steeds bescherming vragen bij de Pakistaanse autoriteiten,

temeer daar u niet aannemelijk wist te maken zelfs iets te vrezen te hebben voor deze autoriteiten. Het is in dit

licht dan ook bevreemdend dat uw echtgenote nadat ze vijf jaren opgesloten was door haar broers, geen klacht

indiende bij de Pakistaanse autoriteiten. Ook reisde uw echtgenote na dit jarenlange gevangenschap in 2004

naar Frankrijk, maar toch keerde ze na drie maanden reeds terug naar Pakistan. Daar ze beweerde zo slecht

behandeld te zijn door haar broers zou men kunnen verwachten dat ze na aankomst in een veilig derde land

zoals Frankrijk aldaar asiel zou aanvragen, temeer daar u zelf ervaring had met deze praktijk in Groot Brittannië.

Niet alleen diende uw echtgenote geen asielaanvraag in, ook keerde ze gewoon terug naar Pakistan. Dit breekt

ten zeerste de geloofwaardigheid van de beweerde gevangenschap van uw echtgenote af, wat de

geloofwaardigheid van jullie ingeroepen vrees voor de broers van uw echtgenote ondermijnt. Voorts verklaarde u

dat uw zoontje ontvoerd werd. Zoals u en uw echtgenote verklaarden waren de daders onbekenden, zodat

jullie niet aannemelijk wisten te maken dat uw schoonbroers hierbij betrokken waren. De “FIR” die u voorlegt ter

ondersteuning van deze ontvoering voegt dan ook niets wezenlijks toe aan uw dossier. Het is

immers bevreemdend dat uw echtgenote wel de ontvoering van haar zoon bij de politie zou gaan melden,

maar niet dat hij al snel vrij werd gelaten na het betalen van losgeld (gehoorverslag CGVS p. 10).

Deze vaststelling breekt het geloof in de authenticiteit van uw “FIR” danig af. Ook kunt u dit familiaal

probleem ontwijken door elders in Pakistan te gaan wonen. De kans dat deze broers jullie zouden terugvinden

in een van de miljoenensteden van Pakistan, is quasi onbestaande. Er kan noch aan uw vrees voor vervolging

door de Pakistaanse autoriteiten, noch aan uw vrees voor de sijiieten, noch aan uw vrees voor uw schoonfamilie

enig geloof kan worden gehecht. Gezien bovenstaande vaststellingen bestaan er dan ook geen aanwijzingen dat

u nood zou hebben aan bescherming onder de Conventie van Genève, noch aan subsidiaire bescherming.

De overige door u voorgelegde documenten waren niet van die aard dat ze bovenstaande vaststellingen, wisten

te wijzigen. Uw huwelijksakte en de geboorteakte van uw kinderen kunnen zondermeer aanvaard worden. De

documenten die uw verblijf in Groot- Brittannië dienen aan te tonen voegen ook niets wezenlijks toe aan uw

dossier, daar uw verblijf in Groot- Brittannië niet in twijfel wordt getrokken. De rekening en het algemene artikel

hebben gen invloed op uw asieldossier.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een bevoegdheid uit van

volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St.

Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker onderwerpt de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen en tegenstrijdigheden aan

een inhoudelijke kritiek. Hij voert bijgevolg de schending aan van de materiële motiveringsplicht zodat de

middelen vanuit dit oogpunt zullen worden onderzocht.

2.3. Verzoeker stelt in het verzoekschrift dat de bestreden beslissing “het zorgvuldigheids- en het

vertrouwensbeginsel” schendt.

2.3.1. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat dit

beginsel de Commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op

een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). De
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Commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van

het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van

verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt verder dat verzoeker werd gehoord

en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te

zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken konden neerleggen en zich liet bijstaan door zijn advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de Commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan

derhalve niet worden weerhouden.

2.3.2. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit beginsel dient aan drie

voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een overheidsorgaan, er dient ten

gevolge van die vergissing een voordeel te zijn verleend aan een rechtsonderhorige en er mogen geen

gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de overheid zouden rechtvaardigen (RvS 26

februari 2007, nr. 168.263). In casu zijn aan geen van deze drie voorwaarden voldaan zodat ook dit onderdeel

van het middel ongegrond is.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoeker roept de “Schending van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 1 van het Verdrag

van Genève” in.

3.2. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoeker is ertoe

gehouden de stukken waarover hij beschikt of kan beschikken voor te leggen. Verzoeker toont niet aan waarom

hij in de onmogelijkheid is zijn identiteit genoegzaam aan te tonen. Hij legt geen identiteitsbewijs met foto neer.

Verzoeker stelde oorspronkelijk geen identiteitskaart, noch een paspoort te hebben en wijzigde deze verklaringen

toen doorgevraagd werd (zie gehoorverslag CGVS man, p.4) in “ik had een paspoort in UK daar verkregen”. Dat

verzoeker het “misplaatst” heeft kan bezwaarlijk overtuigen nu hij het belang van dit stuk kende en er overigens

zijn vrouw mee opzocht in Frankrijk en met de trein vanuit Parijs met zijn echtgenote en kinderen naar Brussel

reisde. Het ontbreken van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit houdt een negatieve

indicatie in met betrekking tot zijn asielrelaas en tast zijn geloofwaardigheid aan.

3.3. Inzake verzoekers eigen problemen met de Pakistaanse overheid stelt hij dat in 1997 een aanklacht tegen

hem werd ingediend waarin hij, samen met andere mannen, als lid van Sippah-e-Sahaba werd beschuldigd van

de dood van zeven Sjiitische moslims tijdens een manifestatie. Bovendien zouden Sjiitische moslims hem willen

vermoorden als represaille. Het Commissariaat-generaal stelt in haar bestreden beslissing dat verzoeker geen

bewijzen kan voorleggen van deze aanklacht en hij in casu een “totale gebrek aan initiatief en interesse” vertoont.

3.3.1. Het verzoekschrift stelt dat verzoeker de FIR nooit heeft gezien, noch een advocaat heeft geraadpleegd

omdat hij nadat hij via een vriend het bestaan van de aanklacht vernam, onmiddellijk Pakistan heeft verlaten en

“Dat Verzoeker niet precies weet wie de beklaagden waren, is een logisch gevolg van het feit dat Verzoeker

helemaal niets met de aanslag te maken had en ook de betrokkenen niet kende. Het was voor hem dan ook

volkomen irrelevant om de concrete namen te kennen/vragen van de personen die uiteindelijk werden

veroordeeld (…) Aangezien Verzoeker ervan uitging dat zijn proces al gemaakt was alvorens hij werd

aangehouden, had het geen enkele zin deze zaak nog op de voet te volgen”. Verzoeker wijst daarenboven op het

tijdsverloop tussen zijn aankomst in Groot-Brittannië en de behandeling van zijn asielaanvraag in België “nadat

Groot-Brittannië meermaals weigerde Verzoeker terug te nemen, besliste België om toch de asielaanvraag van

Verzoeker te behandelen. Hierdoor diende Verzoeker na een lopende procedure die al 10 jaar aansleepte

opnieuw van nul te herbeginnen. Dat Verzoeker niet exact op de hoogte is van de inhoud van zijn Brits dossier en

erop vertrouwde dat het feit dat alle nodige documenten in zijn Brits dossier zaten, voldoende was voor de

staving van zijn asielaanvraag kan hem gelet op dit tijdsverloop niet ten kwade worden geduid”. Daarnaast verwijt

verzoeker de Commissaris-generaal dat hij het Britse dossier wel heeft opgevraagd, maar er geen rekening mee

heeft gehouden, om verderop in het verzoekschrift te stellen dat de Commissaris-generaal het dossier niet heeft

opgevraagd.

3.3.2. De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de

asielzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid vertellen
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(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Bovendien kan van een kandidaat-vluchteling die een dermate vrees

voor vervolging ervaart dat hij hierdoor zijn familie moet achterlaten en beslist om naar Europa te vluchten,

redelijkerwijze verwacht worden dat hij een minimum aan kennis heeft of minstens interesse vertoont in de

rechtszaak die aan de basis lag van zijn vlucht naar Europa. Dat is in casu niet het geval. Verzoeker toont geen

politieke activiteiten aan en zijn verklaringen zijn op dit punt onvoldoende op een uitgesproken activisme aan te

tonen. Hij kent de namen van vooraanstaande leiders niet, noch de locatie van het hoofdkwartier, noch de

parlementsafgevaardigden van zijn regio bij de verkiezingen waaraan hij zou meegewerkt hebben. Bovendien

kan hij de onderafdelingen van deze beweging niet geven. Ten slotte weet verzoeker niet waarom deze beweging

als terroristische organisatie werd bestempeld en daarop werd verboden (zie CGVS-verhoor p.7). Verzoekers

loutere bewering aan politiek gedaan te hebben wordt geenszins ondersteund door zijn verklaringen en is dus

ongeloofwaardig.

3.4. Wat betreft verzoekers bewering de wraak van Sjiitische moslims te vrezen stelt de bestreden beslissing

“Daar er geen geloof kan worden gehecht aan uw betrokkenheid bij deze moord, bestaat er ook geen reden voor

de sjiieten om wraak te willen nemen op u”. Verzoeker tracht deze gevolgtrekking te weerleggen door in het

verzoekschrift te verklaren dat “De vrees voor wraak van de sjieten is helemaal niet gesteund op zijn

betrokkenheid bij de moord op de 7 geestelijken, doch wel op zijn lidmaatschap van de SSP en de vaststelling dat

de SHIA wraak wou nemen op de leden van de SSP”. Bovendien beweert hij in zijn verzoekschrift te vermoeden

“dat door toedoen van de SHIA die wraak wou nemen, hij als één van de verdachten werd aangewezen”.

3.5. De Raad stelt vast dat verzoekers pogingen tot het a posteriori bijsturen van zijn verklaringen geen steun

vinden in het administratief dossier. Zoals hoger gesteld toont verzoeker geen politiek engagement aan zodat niet

aannemelijk is dat deze aanklachten politiek geïnspireerd zijn. Hoe dan ook verzoeker stelt duidelijk dat hij

Pakistan niet verliet om politieke redenen, maar wel omdat “Er was rally in bawalanagar van shia, zeven mensen

werden gedood, in dit incident werd FIR opgesteld en ik stond daarin” (zie gehoorverslag CGVS man, p.7). In het

kader van de asielprocedure draagt de kandidaat-vluchteling een verantwoordelijkheid, in die zin dat van hem

wordt verwacht dat hij zo duidelijk en volledig mogelijk zijn asielmotieven weergeeft, zeker wat de feiten betreft

die de kern van zijn asielrelaas raken (RvS 19 december 2006, nr. 166.028; RvS 27 september 2006, nr.

162.792). Verzoekers verklaringen zijn onvoldoende om de redenen van de inbeschuldigingstellingen aan te

tonen. Aldus maakt hij niet aannemelijk dat -voor zover deze waarachtig zijn- de klachten ongerechtvaardigd zijn

en bovendien belet niets hem ervan deze aan te vechten voor de nationale Pakistaanse rechter, desnoods in

beroep. Verzoeker toont niet aan dat een eventuele gerechtelijke vervolging ook een vervolging in

vluchtelingrechtelijke zin inhoudt.

3.5.1. De vrees die verzoeker zou koesteren voor de Pakistaanse autoriteiten wordt onderuit gehaald door de

vaststelling dat verzoeker zonder enig probleem een nieuw Pakistaans paspoort kon verkrijgen in het consulaat te

Manchester (zie gehoorverslag CGVS man, p.4). Verzoeker tracht deze ongerijmdheid zowel tijdens het verhoor

als in zijn verzoekschrift te verklaren door te stellen dat hij het nieuwe paspoort via een achterpoortje heeft

verkregen (zie gehoorverslag CGVS man, p.8) wat er minstens op wijst dat verzoeker contacten had met het

Pakistaanse consulaat en zijn vrees voor de Pakistaanse autoriteiten sterk gerelativeerd dient te worden.

Overigens is verzoeker ook nog getrouwd in Pakistan wat er ook op wijst dat hij hiervoor de nodige

administratieve handelingen heeft moeten (laten) ondernemen en waaruit slechts kan worden afgeleid dat

verzoeker selectief informatie aanreikt.

3.6. Verzoeker stelt bijkomend zijn schoonbroers te vrezen aangezien zij, aldus verzoeker, niet akkoord gingen

met het huwelijk. De bestreden beslissing stelt dienaangaande “Deze ingeroepen vrees is echter weinig

geloofwaardig”. Wat betreft de vaststelling dat zijn echtgenote in 2004 wist te ontsnappen, naar Parijs vluchtte,

maar toch besloot naar Pakistan terug te keren, stelt het verzoekschrift “De vrouw van Verzoeker had immers

enkel de intentie om haar man in Frankrijk te ontmoeten. Pas na de ontvoering van haar zoon en de

aanhoudende dreiging voor haar gezondheid en die van haar kinderen is bij de vrouw van Verzoeker de vrees

voor gewelddaden ontstaan die onbestraft zouden blijven. Gedurende haar jarenlange opsluiting maakte de

vrouw van Verzoeker ook geen gewag van geweld tegen haar persoon, wat verklaart dat zij niet zomaar haar

geboorteland zou verlaten”. Verzoeker heeft immers nooit persoonlijk problemen gekend met zijn schoonbroers,

aangezien hij reeds jaren voor zijn huwelijk Pakistan had verlaten.

3.7. De asielaanvraag van verzoekster was geheel gesteund op haar problemen met haar broer. Er werd

besloten (zie arrest RvV 10 maart 2010, nr. 40 063) dat verzoekster niet aantoont dat ze zonder toestemming van
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haar directe familie huwde en haar verklaringen over haar huwelijk vaag en strijdig zijn. Verzoekers echtgenote

toont evenmin aan door haar broers geviseerd te zijn en de ontvoering van haar zoontje komt verzonnen voor.

Daarenboven blijkt dat verzoekers echtgenote zowel in 2004 als in 2006 enkele maanden in Parijs heeft

verbleven en vrijwillig naar Pakistan terugkeerde, wat de geloofwaardigheid van haar beweringen verder onderuit

haalt. Verzoeker was toen niet in Pakistan en steunt zich op dit punt op de verklaringen van zijn echtgenote en de

aangebrachte fotokopie van een FIR. De Raad stelt dienaangaande dat hij geen geloof hecht aan fotokopieën

aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde

hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Verzoeker betwist de vaststelling van de Commissaris-generaal niet,

noch weerlegt ze deze zodat de bestreden beslissing op dit punt gehandhaafd blijft.

3.8. Het verzoekschrift verwijst naar een internetartikel over het jaarrapport van de Human Rights Commission of

Pakistan en een extract uit het rapport inzake eremoord ter staving van de bewering van verzoekers echtgenote

het slachtoffer te zijn van eremoord. De bestreden beslissing ontkent niet dat er in Pakistan geweld in allerlei

vormen en gradaties wordt gepleegd op vrouwen. Dergelijke algemene rapporten volstaan echter niet om aan te

tonen dat verzoekers echtgenote in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees

voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft hier in gebreke (RvS 9 juli

2003, nr.121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480). Aldus toont verzoekers echtgenote niet aan in een

eremoord te zijn verwikkeld naar aanleiding van haar huwelijk.

3.9. De overige documenten die door verzoeker werden neergelegd, namelijk de huwelijkakte, de geboorteaktes

van de kinderen en verschillende documenten aangaande verzoekers verblijf in Groot-Brittannië beamen louter

verzoekers voorgehouden identiteit en zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk. Ten slotte kan de huwelijksakte

betwijfeld worden nu de verklaringen van verzoeker rond het huwelijk, met name op 12 april 1999 via de telefoon

te zijn gehuwd, niet overeenstemt met de huwelijksakte waar verzoeker op 24 april 1999 huwde in het bijzijn van

getuigen. De hotelrekening en een onvertaald algemeen nieuwsartikel bieden voorts geen ondersteuning voor

verzoekers aangehaalde asielmotieven.

3.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker roept de “Schending van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet” in.

4.2. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

4.3. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (Vreemdelingenwet). Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het

dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006,

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

4.4. Verzoekende partij toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de wet van 15

december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26

van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 tien maart tweeduizend en tien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter,

dhr. J. D’HAESE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

J. D’HAESE K. DECLERCK


