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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4302 van 29 november 2007
in de zaak RvV / 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, van Pakistaanse nationaliteit, op 13 augustus 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 25 juli 2007.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 21 september 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4
oktober 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. SCHÜTT en van
attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de ontvankelijkheid van het beroep

1.1. De verwerende partij werpt in een exceptie op dat het verzoekschrift geen
uiteenzetting van voldoende duidelijke middelen bevat.

1.2. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar verzoekschrift vraagt om “(…) aan
verzoekster de hoedanigheid van vluchteling toe te kennen” en “minstens aan verzoekster de
subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen”, waarna zij de motieven van de bestreden
beslissing tracht te weerleggen. Het is derhalve duidelijk dat verzoekster de schending
inroept van artikel 1, A (2), van de Conventie van Genève waarnaar wordt verwezen in 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, en van artikel 48/4 van de
voormelde wet van 15 december 1980 enerzijds, en van de materiële motiveringsplicht
anderzijds. Bovendien is gebleken uit de nota, in het kader van het onderzoek van de
argumenten in het verzoekschrift, dat de verwerende partij het ook zo begrepen heeft. De
exceptie wordt derhalve verworpen.
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De bestreden beslissing is gesteund op het gegeven dat verzoekster onvoldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat zij bij een eventuele terugkeer naar Pakistan een voortzetting
van de problemen met haar echtgenoot, die zij in het kader van een gezinshereniging in
België is komen vervoegen en die haar vrijwel onmiddellijk daarna aan de deur heeft gezet,
moet vrezen, in essentie omdat geen afdoende bewijs voorligt die de vrees voor vervolging
zou aantonen.

2.2. Verzoekster voert in een enig middel aan dat in de bestreden beslissing ten onrechte
wordt overwogen dat zij niet aannemelijk maakt dat zij in Pakistan gevaar zou lopen.
Ingevolge de valse beschuldigingen die haar echtgenoot zou hebben geuit omtrent haar
omgang met andere mannen, beschuldigingen die zijn geuit ten aanzien van de familie in
Pakistan, kan zij onmogelijk terugkeren omwille van het feit dat haar schoonfamilie het op
haar leven gemunt heeft en haar eigen familie zich machteloos acht tegen de agressie
uitgaand van de schoonfamilie, meer nog dat door de beschuldigingen van haar echtgenoot
haar eigen familie zich in haar eer aangetast voelt, zodat in haren hoofde een gegronde
vrees voor vervolging moet worden aangenomen.

2.3. De verwerende partij doet ter zitting afstand van de in haar nota opgeworpen exceptie
met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het middel in zoverre er passages in worden
geciteerd die niet zijn gesteld in de taal van de rechtspleging. Voorts repliceert zij dat de
loutere verwijzing naar en het citeren van rapporten van algemene aard over de toestand in
het land van herkomst geen persoonlijke vervolging in het land van herkomst kan aantonen,
dat van verzoekster geen onmogelijke bewijzen worden gevraagd om haar risico op
vervolging aan te tonen en dat zij nalaat de motieven van de bestreden beslissing te
weerleggen.

2.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht,
hetgeen impliceert dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel
aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek voert binnen de lijnen van het
rechtsplegingdossier en rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van het
gerechtelijke debat bepaalt.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133).
Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de
motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

2.5. 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 (R.v.St., nr. 163.124, 4 oktober 2006; UNHCR, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
205).

Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van
vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The
Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde
verklaringen mogen daarvoor niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas
mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op
het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan
slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van
de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204).
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2.6. Verzoekster verklaart –en de verwerende partij betwist niet- dat zij, na de ontbinding
van een eerste huwelijk, in 2004 huwde in Pakistan, en dat zij vervolgens met haar dochter
uit haar eerste huwelijk naar België kwam om zich in het kader van een gezinshereniging bij
haar Pakistaanse echtgenoot te vervoegen.

Blijkens een proces-verbaal van verhoor van 7 november 2006 van de politiezone
Kortrijk-Kuurne-Lendelede verklaarde zij slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld,
gepleegd door haar echtgenoot, die haar op die datum ook effectief het huis zou hebben
uitgezet.

Luidens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken vreest verzoekster haar
familie en schoonfamilie omdat haar man leugens over haar vertelt, zodat zelfs haar eigen
broer haar zou kunnen doden. Blijkens het verslag van het gehoor bij de verwerende partij
heeft verzoekster herhaald dat haar echtgenoot zijn familie ervan op de hoogte heeft
gebracht dat zij bij andere mannen woonde en dat haar familie zich tegen haar heeft
gekeerd.

2.7. Luidens artikel 48/3, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kunnen
daden van vervolging onder meer de vorm aannemen daden van genderspecifieke aard. De
Raad is van oordeel dat eremoorden in de hierboven geschetste context kunnen worden
gekwalificeerd als daden van genderspecifieke aard (zie onder meer : UNFPA, State of
World Population, By Force, Not by Choice : Refugee Women and Asylum-Seekers,
http://www.unfpa.org/swp/2006/english,chapter_4) en dat, luidens de Memorie van
Toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de voormelde wet van 15
december 1980 (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 81-82),
door de aard van deze daden de vervolgingsgrond “het behoren tot een bepaalde sociale
groep” van toepassing kan zijn.

Niettegenstaande het gegeven dat de juistheid van alle door verzoekster
aangehaalde feiten niet met zekerheid kan worden vastgesteld, is de Raad van oordeel dat
de geloofwaardigheid van haar relaas van die aard is dat haar het voordeel van de twijfel kan
worden toegekend. Verzoekster verwijst naar diverse rapporten waaruit het systematische
geweld blijkt waarvan vrouwen in Pakistan het slachtoffer zijn, soms slechts ingegeven door
een aantal geruchten -zoals in casu het geval is- en waaruit eveneens blijkt dat deze
gewelddaden nagenoeg onbestraft blijven door de Pakistaanse autoriteiten, hetgeen wordt
bevestigd door recente publieke bronnen (Immigration and Refugee Board of Canada,
Pakistan: Honour killings targeting men and women, especially in the northern areas (2001
- 2006), 24 January 2007. PAK101175.E, UNHCR Refworld, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=46fa538b1e). Deze informatie, gerelateerd aan haar
verklaringen, aan de gegevens van het voorliggende administratief dossier en aan het feit
dat zij middels de door haar bijgebrachte rapporten aannemelijk maakt dat zij zich niet zal
kunnen beroepen op de bescherming van haar land van herkomst, laat de Raad toe te
stellen dat zij een gegronde vrees voor vervolging heeft in de zin van artikel 1, A (2), van het
internationaal verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op
28 juli 1951.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij toegekend.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 november 2007 door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. B. PIL, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

B. PIL. A. WIJNANTS.


