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nr. 41 619 van 15 april 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 18 januari 2010

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

staatlozen van 16 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 23 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VAN BROECK, die loco advocaat I. MOHAMMAD verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt:

1.1. X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 3 november 2008 en heeft zich vluchteling verklaard op 4 november 2008.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 13

november 2008 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 17 december 2008.

1.3. Op 30 maart 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Op 2 december 2009 ging de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over tot de

intrekking van deze beslissing.
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1.4. Op 16 december 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

nieuwe beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 17 december 2009 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Pakistaan afkomstig uit Delai, district Swat in de NWFP (North

West Frontier Province). U beweerde gewoon lid te zijn van de "Tehrik-e-Nafaz-e-Shariat

Muhammadi” (TNSM). Ook uw broer was lid van deze partij. Sinds 2002 keerden jullie zich af van

“TNSM”. In december 2007 of januari 2008 werd uw broer ontvoerd. Op dat ogenblik verbleef u in uw

dorp. Uw vader ging nadien naar het politiekantoor en vernam dat uw broer was ontvoerd door het leger

en dat er tegen jullie een “FIR” (First Information Report) bestond. U kreeg ondertussen ook problemen

met Fazlullah, de president van “TNSM”. Hij wou dat jullie voor hem gingen werken. Jullie ontvingen

een dreigbrief. De autoriteiten daarentegen dachten nog steeds dat u actief was voor “TNSM”. In juli

2008 vertrok u naar Karachi om aan de onveilige situatie in Swat te ontsnappen. U verbleef een

tweetal maanden ondergedoken in Karachi. Vervolgens reisde u per schip richting Europa. In november

2008 kwam u in België aan en deed u hier op 4 november 2008 een asielaanvraag. Pas in België

vernam u van een vriend dat er een "FIR" tegen u en uw broer was opgesteld. Ter ondersteuning van

uw asielaanvraag legde u de volgende documenten voor: een kopie van uw geboorteakte, een kopie

van uw huwelijksakte, een kopie van uw diploma's. Op 5 januari 2009 legde u nog een kopie van een

"FIR" dd. 10/10/2007 en van twee “warrants” dd. 30/03/2008 en 15/06/2008, en een geplastificeerde

kleurenkopie van uw identiteitskaart voor.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat u Pakistan diende

te verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Geneefse

Vluchtelingenconventie en dat u bij een eventuele terugkeer naar Pakistan een alsnog bedoelde vrees

meent te moeten koesteren of een reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van

subsidiaire bescherming zou lopen. Zo dienen er in de eerste plaats kanttekeningen te worden gemaakt

bij de identiteitsdocumenten die u ter staving van uw asielaanvraag voorlegde. Zo legde u in eerste

instantie slechts fotokopies voor van uw geboorteakte, huwelijksakte en schooldiploma's. De

authenticiteit van fotokopies is echter onvoldoende gewaarborgd. Bovendien moet worden vastgesteld

dat niet alle gegevens van uw geboorteakte leesbaar zijn. Zo zijn de stempels van de autoriteiten die het

document hebben afgeleverd moeilijk leesbaar, en ook de datum waarop het document is afgeleverd

staat er niet op. Ook slaagde u er niet in om tijdens het gehoor het "FIR" voor te leggen waarin u zou

zijn beschuldigd, terwijl u van het bestaan van dit "FIR" op de hoogte was op de datum van het gehoor

op het CGVS (zie CGVS p. 3, 5). Evenmin legde u op het gehoor een origineel identiteitsbewijs voor.

Van een kandidaat-vluchteling kan echter worden verwacht dat hij/zij alle mogelijke inspanningen levert

om op zijn minst documenten voor te leggen die zijn/haar identiteit onomstotelijk vaststellen. Voorts kan

er ook worden verwacht dat documenten worden voorgelegd die een begin van bewijs vormen van

de ingeroepen problemen. Bij het ontbreken van dergelijke documenten dient de kandidaat-vluchteling

een aanvaardbare verklaring te geven. Tijdens het gehoor op het CGVS werd u hierop gewezen en

werd u tijd gegeven om originele documenten voor te leggen, waarna u binnen de gestelde termijn een

kopie van een identiteitskaart en enkele juridische documenten voorlegde.

Wat deze documenten betreft dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt. U verklaarde

op DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) nooit een identiteitskaart of een paspoort te hebben gehad

(zie verklaring vraag 21). Nochtans legde u na het gehoor een identiteitskaart voor, die echter geen

originele maar een kleurenkopie blijkt te zijn. Het is dan ook uiterst merkwaardig dat u wel een

kleurenkopie voorlegt, waarvan de authenticiteit niet is gewaarborgd, en geen echte, originele

identiteitskaart. Bovendien werd gevraagd dat u een originele identiteitskaart zou voorleggen (zie CGVS

p. 6). U toont hiermee nog steeds uw identiteit niet aan, en evenmin heeft u voldoende aangetoond de

persoon te zijn vermeld in het voorgelegde “FIR”. Wat de juridische documenten betreft moet worden

opgemerkt dat deze eveneens slechts fotokopies zijn waarvan de authenticiteit niet kan worden

vastgesteld. Bovendien zijn er bij de juridische documenten nog een aantal "Warrants of Arrest" (WoA's)

van respectievelijk 30 maart 2008 en 15 juni 2008. Aangezien u verklaarde tot juli 2008 permanent op

uw domicilie te hebben verbleven is het ongeloofwaardig dat u niet eerder van deze arrestatiebevelen

op de hoogte was, meer nog in casu is het ook onbegrijpelijk dat u toen niet werd opgepakt (zie CGVS

p. 1). Bovendien bleek u tijdens het gehoor niet te weten waarvan u precies was beschuldigd, u had dit

immers niet gevraagd (zie CGVS p. 5). Ook al was u nog niet in het bezit van het document, er kan toch

worden aangenomen dat u op zijn minst interesse betoont in de aanklacht tegen u en zich informeert
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naar de inhoud van de klacht. Aan de ernst van uw vrees voor vervolging kan dan ook worden

getwijfeld. Dat u door de Pakistaanse autoriteiten gezocht werd omdat u een band zou hebben met de

“TNSM” maakte u derhalve onvoldoende aannemelijk. In de hypothese dat u eventueel uit Swat

afkomstig bent dient te worden vastgesteld dat er in uw geval geen enkele reden is waarom u niet elders

in Pakistan kunt verblijven. Het CGVS erkent dat er in bepaalde gebieden, waaronder Swat een

verhoogd risico is op geweld. Doch het gaat hier vooral om gebieden in de "North West Frontier

Province" (Swat in het bijzonder) en gebieden die grenzen aan Afghanistan in het algemeen. Uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd

blijkt dat er wel aanslagen plaatsvinden in de provincies Punjab en Sindh, doch in het algemeen kan niet

worden gesteld dat u in deze gebieden een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

de definitie van subsidiaire bescherming. Bovendien blijkt uit dezelfde info dat de steden als Rawalpindi,

Islamabad Karachi en Lahore plaatsen zijn waar ontheemden uit Swat wonen. U bleek trouwens zelf

twee maanden bij een vriend in Karachi te hebben gewoond, volgens uw verklaring ondergedoken (zie

CGVS p. 10). Dat u er ondergedoken verbleef uit schrik voor "TNSM" kan gezien bovenstaande twijfels

aan uw verklaringen eveneens worden betwijfeld. Bij de vraag waarom u niet in Karachi kon blijven gaf u

eerst toe niet zeker te weten door wie uw broer nu gekidnapt was, en daarna verwees u naar een

algemene problematiek tussen "MQM" en Pashtun. U gaf onvoldoende concrete redenen waarom u er

niet kon verblijven.

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. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 47 van het Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie, van de principes van het E.U.-procesrecht, en de schending van

de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht, voert verzoeker aan dat onderhavig beroep geenszins voldoet

aan de waarborgen zoals vastgesteld in de vermelde rechten, de toepassing van artikel 47 gewaarborgd

dient te worden in alle zaken die de Europese Unie regelt waaronder het asielrecht, en de invulling van

artikel 47 gelijklopend is met de invulling van artikel 6 EVRM met dit verschil dat het toepassingsgebied

zich uitstrekt niet alleen over burgerlijke en strafrechtelijke materies, maar alle materies die het

Europees recht regelt en dus ook het asielrecht. Toegepast op de huidige beroepsprocedure meent

verzoeker dat de procedure bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(CGVS) niet kan omschreven worden als een “quasi jurisdictioneel orgaan”, een beslissing genomen

werd nadat verzoeker werd verhoord, het hoorrecht niet op correcte wijze werd gewaarborgd omdat

verzoeker niet werd uitgenodigd om opmerkingen te formuleren alvorens een negatieve beslissing werd

genomen en de verwerende partij niet aan feitenvinding heeft gedaan en aldus de zorgvuldigheidsplicht

heeft miskend. Verzoeker vervolgt dat hij na het verhoor nog documenten heeft ingediend en de

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze documenten heeft afgewezen

zonder dat verzoeker de kans kreeg om zijn opmerkingen te formuleren. Tot slot stelt verzoeker dat hij

bij aangetekend schrijven van 19 mei de originelen heeft neergelegd van zijn geboorteakte, zijn

huwelijksakte en zijn schoolattest, en dat de Raad niet anders kan dan het dossier terug te zenden naar

het CGVS om de gegevens van de meegedeelde stukken na te gaan, en poneert hij dat de beginselen

van het Europees procesrecht voortvloeiende uit artikel 47 van het Handvest en uit de rechtspraak van

het Hof van Justitie zelf geschonden zijn.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending 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), artikel 1, A 2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status

van vluchtelingen, de motiveringsplicht van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, onderneemt

verzoeker een poging om de verschillende motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.

2.3. Artikel 47 van het Handvest omvat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht

op een onpartijdig gerecht. Voor zover deze bepaling uit het Handvest rechten bevat die corresponderen

met rechten die gegarandeerd zijn door het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de

wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), zijn de inhoud en de reikwijdte ervan dezelfde als die welke er

door het laatste Verdrag aan worden toegekend (art. 52, lid 3 van het Handvest).
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De eerste alinea van artikel 47 van het Handvest omvat het recht op een doeltreffende voorziening in

rechte: “Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn

geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit

artikel gestelde voorwaarden.”. Deze eerste alinea van artikel 47 van het Handvest stemt inhoudelijk

overeen met artikel 13 van het EVRM. De tweede alinea van artikel 47 van het Handvest omvat het

recht op een onpartijdig gerecht: “Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn

zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is

ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.”.

Deze alinea stemt inhoudelijk overeen met artikel 6, lid 1 van het EVRM (Toelichtingen bij het Handvest

van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17).

Aangaande verzoekers grief dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, ingesteld

ingevolge artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet, niet voldoet aan de waarborgen zoals vastgesteld in

artikel 47 van het Handvest, in de principes van het E.U.-procesrecht in het algemeen en in de artikelen

6 en 13 van het EVRM, wijst de Raad op wat volgt.

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over

volle rechtsmacht beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 van de Vreemdelingenwet

en dat de rechtszoekende niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd.

Op grond van artikel 39/2 van de voormelde wet 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 van de

Vreemdelingenwet), 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 (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008,

r.o. B.15.2. Zie eveneens GwH 30 oktober 2008, nr. 148/2008, r.o. B.6.1 e.v.).

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 van de Vreemdelingenwet 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 van de Vreemdelingenwet wanneer deze

bepalingen worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de bevoegdheid met volle rechtsmacht van de Raad

niet beperken (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.28.1.).

Uit het voormelde arrest van het Grondwettelijk Hof blijkt eveneens dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, die een volwaardig administratief rechtscollege is, voldoet aan de eisen

van onafhankelijkheid en onpartijdigheid (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.19.3).

Gelet op de geciteerde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht

beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 van de Vreemdelingenwet en dat de

rechtszoekende niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd. De Raad stelt dat hij

aldus beschikt over een beroep dat voldoet aan alle waarborgen voorzien in artikel 47 van het Handvest

van de grondrechten van de Europese Unie (en in artikel 13 van het EVRM), zodat het verzoek tot het

stellen van prejudiciële vragen hieromtrent aan het Hof van Justitie wordt verworpen.

In zoverre verzoeker nog stelt dat zijn rechten van verdediging geschonden zijn doordat hij niet mag

antwoorden op de repliekmemorie van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en

Staatlozen, kan hij niet gevolgd worden. Gelet op de mogelijkheid waarover de vreemdeling beschikt om

ter terechtzitting voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mondeling zijn argumenten, met

inbegrip van zijn opmerkingen omtrent de nota van de tegenpartij, te ontwikkelen en op de mogelijkheid

(in sommige gevallen de verplichting) die dit rechtscollege heeft om “nieuwe gegevens” in aanmerking te

nemen, kan niet worden ingezien - en verzoeker verduidelijkt evenmin - op welke wijze de rechten van

de verdediging zouden zijn geschonden (RvS 5 januari 2009, nr. 189 246; RvS 5 januari 2009, nr. 189

247).
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2.4. De Raad wijst er voorts op dat het niet volstaat op algemene wijze te beweren dat de beginselen

van het Europees procesrecht, voortvloeiende uit artikel 47 van het Handvest en uit de rechtspraak van

het Hof van Justitie, zelf geschonden zijn. In het middel moet dit in concreto worden toegelicht. Voor

zover verzoeker daarmee bedoelt dat de zorgvuldigheidsplicht en de hoorplicht werden geschonden,

wijst de Raad op hetgeen volgt.

2.5. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is geen rechtsprekend orgaan

en geen enkele wettelijke bepaling verplicht de Commissaris-generaal de kandidaat-vluchteling attent te

maken op of te confronteren met de voor hem nadelige elementen, noch is er enige wettelijke bepaling

die voorziet dat, indien een negatieve beslissing zal worden genomen, de bestuurde uitgenodigd moet

worden om hierover zijn opmerkingen te formuleren. Verzoeker kan derhalve niet op ontvankelijke wijze

aanvoeren dat zijn verhoor niet tegensprekelijk was (RvS, 18 maart 2005, 142 379). Met toepassing van

het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de bewijslast in de eerste plaats valt op de eisende partij,

komt het aldus in de eerste plaats aan de kandidaat-vluchteling toe aan te tonen dat er een gegronde

vrees voor vervolging bestaat. De kandidaat-vluchteling moet zélf een begin van bewijs aanbrengen

waaruit blijkt dat hij mogelijks onder de criteria van de Vluchtelingenconventie valt. Het behoort tot de

bevoegdheid van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het relaas te

controleren op zijn geloofwaardigheid. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de Commissaris-generaal de

verplichting op zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte

feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal werd

gehoord en de Raad stelt vast dat de Commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de

Commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden. De Raad

wijst er ook op dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet verplicht is de

kandidaat-vluchteling opnieuw te horen indien na het gehoor nieuwe stukken worden opgestuurd. De

Commissaris-generaal beslist individueel of een bijkomend gehoor dienstig en onmisbaar is voor het

nemen van zijn gemotiveerde beslissing.

2.6. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat hij afkomstig is uit Delai, district Swat in de North West

Frontier Province (NWFP), en gewoon lid was van de “Tehrik-e-Nafaz-e-Shariat Muhammadi” (TNSM).

Ook zijn broer was lid van deze partij en in 2002 keerden zij zich af van de TNSM. Verzoekers broer

werd in december 2007 of januari 2008 ontvoerd terwijl verzoeker in zijn dorp verbleef. Op het

politiekantoor vernam zijn vader dat zijn broer ontvoerd werd door het leger en dat er tegen hen een

“First Information Report” (FIR) bestond. Verzoeker kreeg ook problemen met F., de president van de

TNSM, die wilde dat verzoeker en zijn broer voor hem zouden werken. Zij ontvingen een dreigbrief en

dit terwijl de autoriteiten dachten dat verzoeker nog steeds actief was voor de TNSM. In juli 2008 vertrok

verzoeker naar Karachi om aan de onveilige situatie in Swat te ontsnappen. Hij verbleef er een tweetal

maanden en reisde vervolgens per schip richting Europa. Ter ondersteuning van zijn relaas legt

verzoeker volgende documenten voor: een geboorteakte, een huwelijksakte, een schoolcertificaat, een

geplastificeerde kleurenkopie van zijn identiteitskaart, een fotokopie van een “FIR” en twee “warrants”,

gedagtekend 30 maart 2008 en 15 juni 2008.

2.7. Waar verzoeker voorhoudt dat het CGVS gratuite veronderstellingen maakt door te stellen dat, gelet

op het feit dat de medegedeelde stukken kopies zijn en dus de authenticiteit ervan niet kan nagegaan

worden, de documenten van generlei waarde zijn, benadrukt de Raad dat, gelet op het frequent gebruik

van valse of vervalste stukken en het feit dat foto/faxkopieën door het nodige knip- en plakwerk op

eenvoudige wijze gemanipuleerd kunnen worden, het niet onredelijk is dat aan voorgelegde

documenten in fotokopie geen objectieve bewijswaarde wordt toegekend.

Overigens is het zeer merkwaardig dat verzoeker op 30 mei 2009 aangetekend de “originelen” opstuurt

van een geboorteakte, een schoolcertificaat, een huwelijksakte en een identiteitskaart, zonder dat

daarbij wordt toegelicht op welke wijze deze documenten werden bekomen.

Hoe dan ook, ter terechtzitting bevestigt verzoeker dat de per aangetekende brief opgestuurde

identiteitskaart hetzelfde document is dat aan het Commissariaat-generaal werd toegezonden. In de

bestreden beslissing wordt er reeds op gewezen dat dit document geen origineel is maar een

kleurenkopie, hetgeen verzoeker niet ontkent. Derhalve wordt aan dit document, dat een kopie is, om

hoger vermelde redenen geen objectieve bewijswaarde toegekend en dient te worden vastgesteld dat

verzoeker zijn identiteit niet aantoont. Bijgevolg kan ook niet worden vastgesteld of verzoeker de

persoon is die vermeld staat op de geboorteakte, het schoolcertificaat en de juridische documenten. De
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Raad ziet dan ook geen enkele reden om de zaak terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor

verder onderzoek.

Wat de juridische documenten betreft, met name een voorgelegde “FIR” en twee “Warrants of Arrest”

gedagtekend 30 maart 2008 en 15 juni 2008, herhaalt de Raad dat aan deze stukken, die allemaal

fotokopieën zijn, geen objectieve bewijswaarde kan worden toegekend. Daarenboven werd, blijkens de

vertaling van de “FIR”, dit document opgesteld op 10 oktober 2007 en blijkt uit de “Warrants Arrest” van

20 maart 2008 en 15 juni 2008 dat deze documenten aan verzoekers woning werden aangeboden en hij

niet thuis was gedurende de huiszoeking. Vermits verzoeker verklaart dat hij in juli 2008 naar Karachi

vertrok om aan de onveilige situatie in Swat te ontsnappen, dient te worden vastgesteld dat verzoeker

blijkbaar nog in zijn dorp verbleef toen de “FIR” en de “Warrants Arrest” werden uitgevaardigd en twee

huiszoekingen werden uitgevoerd. Het is dan ook niet geloofwaardig dat hij niet zou zijn opgepakt door

de autoriteiten indien hij effectief in zijn woonplaats verbleef en gezocht werd. Het is daarenboven ook

niet begrijpelijk en in het minst coherent dat verzoeker via derden rond 25 november 2008 zou

vernomen hebben dat er een “FIR” was opgesteld terwijl uit de “Warrants Arrest” blijkt dat er twee

huiszoekingen zouden geweest zijn. De Raad benadrukt dat documenten slechts in overweging kunnen

worden genomen wanneer door de verzoeker een coherent en geloofwaardig relaas naar voor wordt

gebracht, wat in casu niet het geval is. De Raad besluit derhalve dat aan de voorgelegde documenten

geen enkele bewijskracht kan worden toegekend en verzoeker zijn vrees voor vervolging vanwege de

Pakistaanse autoriteiten en zijn recent verblijf in Swat niet aannemelijk weet te maken.

In het licht van deze vaststellingen is de Raad van oordeel dat hoe dan ook de voorgelegde originele

documenten, met name zijn huwelijksakte en geboorteakte, het oordeel met betrekking tot verzoekers

verblijf in de Swat en voorgehouden vervolging niet kunnen ombuigen. Vermits verzoeker zijn verblijf in

Swat niet aannemelijk maakt, kan ook geen geloof worden gehecht aan zijn vermeende vrees voor

TSNM die hem onder druk zou zetten om mee te werken.

2.8. Op grond van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming

indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel

risico op ernstige schade bestaat en indien van de verzoeker redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij

in dat deel van het land blijft. Verzoeker gaat eraan voorbij dat de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen geenszins betwist dat de situatie in Swat, de plaats waar verzoeker van

afkomstig zou zijn, problematisch is en dat daar een verhoogd risico op geweld heerst. Uit de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de steden als Rawalpindi, Islamabad, Karachi en

Lahore plaatsen zijn waar ontheemden uit Swat wonen. Vermits verzoeker zijn vrees voor de

Pakistaanse autoriteiten en de TSNM niet aannemelijk maakt, toont hij ook niet aan dat er voor hem in

de gegeven omstandigheden geen intern vluchtalternatief is in één van de grote steden, temeer

verzoeker zelf aangeeft dat hij enige tijd in Karachi verbleef.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 vijftien april tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


