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nr. 41 961 van 20 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 8 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. VAN ASSCHE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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 10 april 2009 het Rijk binnen en diende op 16 april 2009 een

asielaanvraag in. Op 16 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 Poonch, Kashmir. Tussen 1990 en

2001 zou u in Abu Dhabi gewoond en gewerkt hebben. Tussen 1994 en 2001 zou u in het leger van Abu Dhabi

gediend hebben. U zou af en toe op en neer gereisd zijn tussen Pakistan en Abu Dhabi. In maart 1996 zou u

vernomen hebben dat uw broer, een politiek activist, gearresteerd was. U zou besloten hebben dat u ook wou

opkomen voor een onafhankelijk Kashmir en u zou lid geworden zijn van de “JKPNP” (Jammu Kashmir People’

s National Party). In die jaren zou u uw partij gesteund hebben wanneer u maar kon. Nadat u in 2001 definitief
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terug naar Pakistan keerde zou uw inzet toegenomen zijn. U zou mensen naar demonstraties enz. vervoerd

hebben. Tevens zou u deelgenomen hebben aan discussies. Ten tijde van de grote aardbeving in Kashmir,

eind 2005 zou u betoogd hebben tegen de Pakistaanse regering wegens het achterhouden van hulpfondsen. U

zou enkele uren gedetineerd zijn. Op 28 april 2008 zou u gearresteerd zijn. Er zou een “FIR” (First Information

Report) tegen u opgesteld zijn. Na een tweetal weken zou u op borg vrijgekomen zijn. U zou zich hierna

geregeld aangediend hebben op de rechtbank, maar de zaak bleef verder lopen. Op 19 juli 2008 zou u

meegenomen zijn door enkele mannen in burger. Ze zouden u opgesloten en gemarteld hebben. Ze zouden u

en uw gezin bedreigd hebben. Na drie dagen liet men u vrij. Volgens uw partijleiding was u meer dan

waarschijnlijk ontvoerd door de “ISI” (Inter Services Intelligence). U zou zich een tijdje gedeisd gehouden

hebben. In februari 2009 zou u weer deelgenomen hebben aan een betoging. U zou vernomen hebben dat er

een “FIR” tegen u opgesteld was. U zou ondergedoken zijn. Uw broer, een advocaat in de “Supreme

Court” zou u verteld hebben dat u niet te verdedigen viel. Op 10 april 2009 zou u Pakistan per vliegtuig

verlaten hebben. Op 16 april 2009 diende u in België een asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw

asielrelaas legt u volgende documenten voor: een kopie van uw identiteitskaart, kopies van uw oude

paspoorten, een kopie van uw vaders paspoort, verschillende kaartjes i.v.m. uw werk in Abu Dhabi, kaartjes

van uw echtgenote en uw dochter opgesteld in Abu Dhabi, een kopie van het paspoort van uw vrouw,

uw verschillende rijbewijzen, twee partijkaarten, een schoolattest, een visum voor uw vader, uw geboorteakte,

een partijbrief, een partijbrief van het hoofd van de partij, een brief van Citizen Human Rights Watch, een brief

van uw transport Union, twee “FIR”’s met vertaling, een brief van uw advocaat, een brief van uw broer, een

arrestatiebevel, en een tekst van "JKNAP".

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. Uw juridische documenten en de brieven van uw advocaten die deze juridische

documenten dienen te ondersteunen werden met u overlopen. Hierbij werden verschillende vaststellingen

gedaan die het geloof in de authenticiteit van deze documenten teniet doet. Hierdoor kan er geen geloof

worden gehecht aan uw ingeroepen vrees voor vervolging. Ook uw gebrekkige kennis over de

aanklachten tegen u, breekt verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas af.

Wat betreft de eerste aanklacht tegen u dd. 28/04/2008 dient te worden vastgesteld dat u volgens de door u

geleverde vertaling aangeklaagd wordt onder de artikels 121, 124, 127, 128 PC en 16 MPO. Ten eerste wist u

niet waar de afkortingen PC (Pakistan Penal Code) of MPO (Maintenance of Public Order) voor zouden kunnen

staan (gehoorverslag CGVS p. 10). Voorts wist u niet waar de voorgenoemde artikels voor zouden kunnen

staan; u wist enkel dat u beschuldigd werd van activiteiten tegen Pakistan en het verbranden van de

Pakistaanse vlag (gehoorverslag CGVS p. 9). Indien men echter een kopie van de Penal code er op naslaat,

dan zal men merken dat de beschuldigingen niet beschreven staan in uw “FIR”. Zo staat artikel 121 voor het

voeren van oorlog tegen Pakistan, 124 voor het aanvallen van de president zodat deze zijn macht niet kan

uitoefenen, 127 voor het verwerven van eigendom verkregen door oorlog of plundering en 128 voor een

ambtenaar die vrijwillig een gevangen of krijgsgevangene laat ontsnappen. Deze aanklachten hebben niets te

maken met u of met de inhoud van uw “FIR”. Wat wel blijkt uit de kopie van de PC is dat artikel 121a

samenzwering tegen de staat betekent en 124a voor rebellie staat, artikels die eerder thuis horen bij de inhoud

van uw klacht, maar die niet vermeld staan in uw “FIR”. Ook staat art 123b voor het vernielen van de

Pakistaanse vlag, iets dat uitdrukkelijk beschreven staat in uw aanklacht, maar onder welk artikel u niet

beschuldigd werd (gehoorverslag CGVS p. 10). Ook dient vastgesteld dat het art 116 MPO, niet bestaat. De

MPO gaat niet hoger dan artikel 28. Ook uw bewering dat u volgens uw advocaat 3 tot 30 jaren

gevangenisstraf zou kunnen krijgen klopt niet. Op art 121 staat immers mogelijks levenslang, of de doodstraf.

Dat uw broer die volgens u een advocaat van de Supreme Court is, dit niet zou weten is niet

geloofwaardig (gehoorverslag CGVS p. 10). Voorts beweerde u na uw vrijlating geregeld voor de rechtbank

verschenen te zijn, maar u kende geen enkele datum meer (gehoorverslag CGVS p. 11). Ook wist u niet of u

bv. tot “absconder” (vluchteling) werd verklaard (gehoorverslag CGVS p. 11). Er kan dus geen enkel

geloof worden gehecht aan de authenticiteit van deze “FIR”. Ook uw uitleg voor uw beperkte kennis over

de inhoud van deze aanklacht was niet bevredigend. U beweerde immers dat u niets van de inhoud van

uw aanklacht diende te kennen daar uw broer advocaat is. Daar deze zaak u echter persoonlijk aanbelangde

en daar u uit vrees voor o.a. deze aanklacht Pakistan verlaten heeft, was het in uw eigen belang om meer te

weten over de inhoud van deze aanklacht(gehoorverslag CGVS p. 10, 11). Uw gebrekkige interesse breekt dan

ook uw ingeroepen vrees af.

Ook wat betreft uw tweede aanklacht bestaan er ernstige twijfels bij de authenticiteit van de door u voorgelegde

“FIR”. Bovendien was uw kennis omtrent deze aanklacht opnieuw dusdanig laag dat uw ingeroepen vrees
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teniet wordt gedaan. Zo gaf u vooreerst openlijk toe dat u deze aanklacht zelfs nooit doorgelezen heeft

(gehoorverslag CGVS p. 11). U wist dan ook niet waar de verschillende artikels waaronder u aangeklaagd

wordt, voor zouden kunnen staan (gehoorverslag CGVS p. 12). Dit opvallende gebrek aan interesse breekt

reeds uw ingeroepen vrees af. Uw verklaring waarom u dit documenten niet even doorgelezen heeft, nl. dat uw

broer advocaat is in de Supreme Court is onafdoende. Uiteindelijk kende u een vrees voor deze aanklacht en

niet uw broer. Voorts dient opgemerkt dat artikel 114 MPO niet bestaat, wat opnieuw het geloof in de

authenticiteit van dit document ondermijnt. U legde het arrestatiebevel voor dat bij deze aanklacht hoort. Dit

arrestatiebevel werd met u overlopen en hieruit bleek dat u volgens dit document gezocht wordt onder art 16

MPO, een artikel dat origineel niet voorkomt op uw “FIR”, maar dat wel bestaat en staat voor het afleggen van

speeches, iets dat inhoudelijk dan weer overeenkomt met uw “FIR” (gehoorverslag CGVS p. 12).

Hiermee geconfronteerd haalde u aan dat het hier misschien om een schrijffout van diegene die het opstelde

zou kunnen gaan. In dat geval zou het om een procedurefout gaan wat een bruikbaar element zou vormen

in uw verdediging. Het is dan ook bevreemdend dat u dit nog dient te bespreken met uw

advocaat (gehoorverslag CGVS p. 12). Gezien uw opvallend gebrek aan interesse voor deze aanklacht en

gezien de vaststellingen die gemaakt kunnen worden over de uw juridische documenten die uw vrees dienen

te ondersteunen, mag er getwijfeld worden aan de geloofwaardigheid van dit opgeworpen element.

Voorts legde u een brief van uw broer en een brief van uw advocaat voor. Wat betreft de brief van uw broer,

Shamshad Hussain Khan, advocaat voor de Supreme Court, dient te worden opgemerkt dat hij beweert dat u

aangeklaagd wordt onder de artikels 121, 124, 147, 148 PC en 16 MPO. Het is uiterst bevreemdend dat uw

broer die volgens u een topadvocaat in Pakistan is, in zijn brief een selectie zou maken van de artikels waarvan

u binnen twee verschillende “FIR”’s wordt beschuldigd (art 121 en 124 uit uw eerste “FIR” en 147 en 148 uit uw

tweede “FIR”), gecombineerd met een artikel waarvoor u volgens uw “FIR”’s niet wordt beschuldigd (16MPO).

Er is geen enkele reden waarom hij de andere artikels waarvoor u aangeklaagd wordt, niet zou vermelden. De

authenticiteit van deze brief mag dan ook betwijfeld worden. Dit wordt verder bevestigd wanneer men er de

brief van uw advocaat Sardar Javed Sharif naastlegt. Deze man haalt immers dezelfde reeks van artikels, die

een combinatie vormen van de aanklachten van uw beide “FIR”’s, aan. Bovendien verklaart hij dat u volgens

deze artikels aangeklaagd wordt in uw “FIR” no 85/09. Volgens uw “FIR” no 85 (staat gedrukt op uw “FIR”)

dd. 28/04/2008 wordt u dan weer beschuldigd van de artikels 121, 124, 127, 128 PC, 116 MPO. Nergens wordt

hier verwezen naar de artikels 147, 148 PC, 16 MPO (waarvan er twee dan weer wel voorkomen in uw tweede

“FIR”), ondanks de bewering van uw advocaat (gehoorverslag CGVS p. 12). Dit bevestigt verder de twijfel

omtrent de authenticiteit van beide brieven.

Gezien de oprechte twijfels die bestaan over de authenticiteit van deze cruciale documenten, kan er dan ook

geen geloof meer gehecht worden aan uw beweerde vrees voor vervolging in Pakistan. Dit blijkt verder ook uit

een aantal andere elementen.

Zo legde u ter ondersteuning van uw vrees een brief voor de “Citizen Human Rights Watch”. Er werd u naar de

inhoud van deze brief gevraagd, maar u gaf aan deze niet gelezen te hebben (gehoorverslag CGVS p. 13). Uw

verklaring voor dit gebrek aan interesse, dat u de brief niet kon lezen, is onvoldoende. U beweerde immers dat

deze brief op vraag van uw advocaat werd opgesteld. Indien u de inhoud niet kon lezen, had u hem toch

minstens om uitleg kunnen vragen, maar opnieuw toonde u een totaal gebrek aan interesse en inzet. De

authenticiteit van deze brief mag dan ook betwijfeld worden. Ook kan er getwijfeld worden aan uw vluchtroute.

U beweerde met een Brits paspoort op naam van Akhtar Pervaiz gereisd te hebben. Verder wist u enkel dat

deze man ergens uit Rawalpindi kwam; u kende geen ander detail van dit paspoort (gehoorverslag CGVS p. 5).

Daar u een internationale vlucht naar Europa nam, waarbij identiteitscontroles steeds tot de mogelijkheden

behoren, is het niet aannemelijk dat u zo weinig zou weten van dit paspoort. Ook beweerde u dat u uw

origineel paspoort en uw identiteitskaart aan uw agent had afgegeven. U kon echter geen enkele verklaring

voor deze handeling geven en bovendien toonde u een totaal gebrek aan inspanning om uw originele

identitietsdocumenten (paspoort en identiteitskaart) terug in handen te krijgen (gehoorverslag CGVS p. 5).

Deze stereotypische verklaring doet dan ook een vermoeden rijzen dat u Pakistan mogelijks met gebruik van

uw eigen paspoort verlaten heeft en dat u nu poogt om dit paspoort achter te houden. Gezien bovenstaande

vaststellingen dient dan ook opgemerkt te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in

de zin van Vluchtelingenconventie geloofwaardig te maken of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in een positieve zin

zouden doen ombuigen. De identiteitsdocumenten van uw familieleden voegen niets toe aan uw asieldossier.

Uw paspoorten, rijbewijzen en kaartjes van uw werk in Abu Dhabi kunnen aanvaard worden, daar ze wijzen op

zaken die hier niet ter discussie staan. Uw schoolattest en geboorteakte kunnen ook zondermeer aanvaard

worden. De authenticiteit van uw partijdocumenten die uw ongeloofwaardige relaas dienen te ondersteunen,



RvV X - Pagina 4 van 6

mag gezien hun duidelijk gesolliciteerd karakter betwijfeld worden. Uw partijkaarten voegen niets wezenlijks toe

aan uw dossier.

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 vraagt “de bestreden beslissing teniet te doen en de verzoeker het statuut van vluchteling toe

te kennen, minstens het dossier terug te sturen naar het Commissariaat Generaal en heroverweging te vragen

op basis van correcte vertalingen van de documenten teneinde de authenticiteit ervan te kunnen

herevalueren.”

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 het

middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

2.3. 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).

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. 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 legt geen originele

identiteitsdocumenten neer maar slechts fotokopieën van zijn identiteitskaart en paspoort die gemakkelijk te

vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr.

133.135). Verzoeker verklaarde dat hij zijn “origineel id en pp aan smokkelaar gegeven” (gehoorverslag CGVS,

19.11, 2009, p.5) heeft en dat hij “met een vals paspoort gereisd” heeft (verslag DVZ, p.7). In zoverre verzoeker

met het vliegtuig naar Europa reisde, moet hij op zijn minst in het bezit zijn geweest van een vliegtuigticket,

instapkaart of bagagelabel waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar hij in Europa is aangekomen.

Verzoeker adstrueert echter ook zijn reisweg niet zodat hij op vrijwillige wijze iedere controle van zijn reisweg

onmogelijk maakt te meer nu ook zijn verklaringen inzake zijn reisweg evenmin kunnen overtuigen. Verweerder

verwijt verzoeker terecht dat hij onvoldoende kennis heeft van de identiteitsgegevens die vermeld werden op

het vals paspoort waarmee hij de douane passeerde. Verzoeker meent dat het “wel degelijk volstaat dat hij de

naam op het Britse passpoort kende om te reizen” en dat “identiteitscontroles beperken zich tot de overdracht

van de naam en de overdracht van het paspoort”. Waar verzoeker stelt dat “het geheel van deze elementen

belet niet dat er een mogelijkheid bestaat dat de verzoeker met enkel de naam en het Britse paspoort naar

België is gekomen” dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet enkel de naam van het paspoort niet kende

maar naast het document evenmin andere nuttige gegevens kan aanbrengen waaruit zou kunnen blijken dat hij

illegaal reisde. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat passagiers op internationale luchthavens

als maatregel in de strijd tegen het internationale terrorisme en de illegale migratie, herhaaldelijk en op

systematische wijze onderworpen worden aan strenge en individuele controles van identiteits- en

reisdocumenten. Verzoekers summiere ongestaafde beweringen zijn onvoldoende om zijn illegale reisweg

aannemelijk te maken te meer nu verzoeker gastarbeider was in Abu Dhabi en aldus bekend is met het

internationaal reizen. Voorgaande vaststellingen ondermijnen verzoekers algehele geloofwaardigheid, in het

bijzonder van zijn beweerde onvermogen om zijn identiteit genoegzaam aan te tonen.

3.1.1. Waar verzoeker kan worden bijgetreden waar hij erop wijst dat hij letterlijk verklaarde dat “Broer en

advocaat zeiden dat ik 3-20 jaren kan krijgen” (gehoorverslag CGVS, 19.11.2009, p. 10), wijzigt dit de essentie

van de bestreden beslissing niet. Gelet op de ernst van de feiten, wat verzoeker er ook toe aanzette om zijn

land te ontvluchten, mag redelijkerwijze verwacht worden dat verzoeker er minstens van op de hoogte is dat hij
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veroordeeld kon worden tot levenslang of de doodstraf. Dit is niet het geval en zijn onwetendheid ondermijnt in

ernstige mate de waarachtigheid van verzoekers asielrelaas.

3.2. Verzoeker betwist de bevindingen van de Commissaris-generaal inzake de documenten die hij voorlegde.

Verzoeker argumenteert dat “Zo stelt de bestreden beslissing wat betreft de eerste aanklacht tegen de

verzoeker van 28 april 2008 dat moet worden vastgesteld dat volgens de door de verzoeker geleverde vertaling

hij aangeklaagd werd wegens de artikelen 121, 124. 127 en 128 PC en 16 MPO. Deze vaststelling is foutief. De

verzoeker heeft, zelf het Engels slechts gedeeltelijk machtig, de vertalingen te goeder trouw afgeleverd.

Evenwel blijkt uit de eenvoudige lezing van de documenten, die door de verzoeker naar voor zijn gebracht, dat

de vertaler in deze verkeerd is geweest en het handelt over de artikelen 121, 124, 147 en 148 PC en 16MPO.

De door de verzoeker geleverde vertaling bevat dan ook 2 materiële vergissingen, waar art.127 in feite 147

moet zijn en art. 128 in feite 148 moet zijn. Het feit dat in deze de beslissing ondermeer gebaseerd is op het feit

dat deze vertaling artikelen zou bevatten die niet eens bestaan of minstens niet relevant zijn, is dan ook geheel

naast de kwestie. Wanneer het Commissariaat Generaal behalve de vertaling ook de originele documenten had

bekeken, had men gezien dat (zoals blijkt uit het stuk 2 dat wordt gevoegd aan het dossier) duidelijk in het

Arabisch de artikelen 147 en 148 staan vermeld. Dit zijn overigens de documenten en artikelnummers waarvan

ook sprake in de brief van zijn broer en de advocaat. Deze artikelen komen dus perfect overeen met hetgeen in

de aanklacht staat. Alleen de vertaling is fout door een dubbele materiële misslag. (…) Verder spreekt men

over art. 116 MPO waar duidelijk in alle documenten sprake is van art. 16 MPO (…) Waar men verder haalt dat

art. 114 MPO niet zou bestaan is niet geheel duidelijk, aangezien er geen sprake is van art. 114 MPO in één

van de documenten. Aangezien het enkel en alleen gaat over de diverse artikelen die worden vermeld en de

correspondentie en diversiteit van de artikelen. met name de materiële vergissing tussen de art. 127 waar het

147 moet zijn en art. 128 waar het art. 148 en de verduidelijking van art. 16 waar men art. 116 leest, kan niet

worden aangegeven dat er nog een tegenstelling is of dat dan de authenticiteit van deze documenten kan

worden getwijfeld.” Verzoeker voegt bij het verzoekschrift een attest van het vertaalbureau waar hij een beroep

op deed, waarin dit erkent fouten te hebben gemaakt bij de vertalingen.

3.2.1. Verweerder merkt terecht op “dat het evident is dat de asielzoeker de verantwoordelijkheid draagt voor

de stukken die hij neerlegt” en dat “de nieuwe vertalingen die bij het verzoekschrift gevoegd zijn geen

vertalingen van een beëdigd tolk betreffen”. In zoverre er geloof gehecht kan worden aan de rechtzettingen van

vertaalfouten door het vertaalbureau dient te worden vastgesteld dat het hoe dan ook zeer merkwaardig is dat

een professioneel vertaalbureau meermaals dergelijke flagrante fouten zou maken aangaande eenvoudige en

elementaire zaken als numerieke gegevens. De rechtzettingen doen bovendien geen afbreuk aan alle

vastgestelde incoherenties. Wat de FIR van 28 april 2008 betreft, waarvan de oorspronkelijke vertaling als

wetsartikelen 121, 124, 127, 128 PC, 116 MPO vermeldt, stelt het vertaalbureau dat 127 en 128 dienden 147

en 148 te zijn, waaruit de Raad afleidt dat de correcte versie de artikelen 121, 124, 147, 148 PC, 116 MPO zou

zijn. Wat de FIR van 11 februari 2009 betreft, waarvan de oorspronkelijke vertaling als wetsartikelen 147, 148,

149 PC, 114 MPO vermeldt, stelt het vertaalbureau dat 114 MPO 16 MPO diende te zijn, waaruit de Raad

afleidt dat de correcte versie de artikelen 147, 148, 149 PC, 16 MPO zou zijn. Aldus blijven er ook na de

rechtzetting nog incoherenties overeind en kan verzoeker geenszins worden bijgetreden dat artikel 116 niet

vermeld wordt in de documenten. Alsook blijft het motief van de Commissaris-generaal overeind dat het

bevreemdend is dat in de brieven van zijn broer en zijn advocaat, die beiden als wetsartikelen 121, 124, 147,

148 PC en 16 MPO vermelden, een selectie wordt gemaakt van de wetsartikelen waaronder verzoeker zou

aangeklaagd worden, aangezien er geen gewag wordt gemaakt van de artikelen 116 MPO en 149 PC.

Verzoeker biedt geen aannemelijke verklaring voor voormelde vaststellingen, die de geloofwaardigheid van zijn

asielmotieven en de neergelegde documenten onderuithalen. De neergelegde documenten dienen om enige

bewijswaarde te hebben immers te worden ondersteund door geloofwaardige verklaringen, wat in casu

geenszins het geval is.

3.2.2. Daargelaten het feit of verzoeker al dan niet op de hoogte moet zijn van de toepasselijke wetsartikels, is

er geen doorgedreven (juridische) kennis nodig om de FIR’s in eenvoudige taal toe te lichten. Verzoeker gaat

hoe dan ook voorbij aan de essentie van de bestreden beslissing, met name zijn vage verklaringen en

manifeste onwetendheid aangaande zijn voorgehouden vervolging. Overigens kan slechts een verregaande

desinteresse worden vastgesteld nu verzoeker de FIR’s zelfs niet gelezen heeft alvorens deze neer te leggen

(gehoorverslag CGVS, 19.11.2009, p.9 – 12). Hoe dan ook verzoeker moet ook los van dit document weten

waarvan hij precies beschuldigd werd. Dit is niet het geval en verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat hij

is moeten vluchten omwille van de beschuldigingen opgenomen in de neergelegde documenten. Ten slotte kan

erop gewezen worden dat waar verzoeker aan de hand van twijfelachtige documenten wenst aan te tonen dat



RvV X - Pagina 6 van 6

hij mogelijk de doodstraf riskeert, dergelijke straf, of levenslange opsluiting, bijzonder ernstig zijn en aldus kan

verwacht worden dat dit proces nauwgezet wordt gevoerd en verzoeker via familie en advocaat dit nuttig kan

staven aan de hand van processtukken en publicaties. Dit is niet het geval.

3.2.3. De Raad wijst verzoeker erop dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als

van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de

Commissaris-generaal immers hebben doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag. De

Raad herhaalt dat verzoeker geen identiteitsdocumenten neerlegt waaronder zijn identiteitskaart en zijn

paspoort en aldus niet aantoont dat hij in 2001 definitief naar Pakistan terugkeerde. Evenmin toont hij aan

wanneer hij in Pakistan was en wanneer hij er vertrokken is.

3.3. 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. In het verzoekschrift vraagt verzoeker geen toekenning van subsidiaire bescherming. Gelet op de hoger

uiteengezette beoordeling van zijn asielaanvraag zijn er ook geen elementen die erop wijzen dat verzoeker in

geval van terugkeer naar Pakistan een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker 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 overige neergelegde documenten kunnen de Raad niet in andere zin doen besluiten.

6. De aangehaalde middelen zijn 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 twintig april tweeduizend en tien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


