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nr. 45 513 van 28 juni 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 2 april 2010 heeft

ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 26

februari 2010.

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 7 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. BÜCHLER 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 12 juni 2009 het Rijk binnen en diende op 15 juni 2009

een asielaanvraag in. Op 26 februari 2010 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 afkomstig zijn uit X, X. In 1993 zou u lid geworden zijn van de “JKSLF” (Jammu Kashmir Student

Liberation Front). Tussen 1996 en 2000 verbleef u in Peshawar en was u niet politiek actief. In 2002 zou u

lid geworden zijn van de “JKLF” (Jammu Kashmir Liberation Front). Gezien uw activiteiten zou u in 2005 tot

“city organiser” van Rawalakot aangewezen zijn. Binnen deze functie organiseerde u samenkomsten. U

zou dan ook geregeld donaties ontvangen hebben. Op 18 mei 2007 zou u door enkele mensen in burger

meegenomen zijn naar een legerkamp. Deze mensen behoorden tot de Pakistaanse inlichtingendiensten
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zoals “ISI” (Inter Services Intelligence). Hier zou u ondervraagd zijn over die donaties. U zou mishandeld

zijn. Gezien uw lichamelijke toestand zou u op 23 mei 2007 vrijgelaten zijn. U zou drie maanden in een

ziekenhuis verbleven hebben, en daarna diende u nog verschillende maanden thuis te blijven. Op 14 en 15

augustus 2008 zou de “JKLF” haar “black days” herinnerd hebben. De volgende dag zou u vernomen

hebben dat er een klacht tegen u opgesteld zou zijn. Later zou u vernomen hebben dat u aangeklaagd

werd wegens landverraad. U zou naar Karachi gegaan zijn Op 28 november 2008 zou u Pakistan verlaten

hebben. Met behulp van uw eigen paspoort zou u een vlucht van Karachi naar Istanbul, Turkije genomen

hebben. Hier zou u achtergelaten zijn door uw smokkelaar, waardoor het nog eens zes maanden duurde

eer u Turkije wist te verlaten. Op 15 juni 2009 diende u een asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw

asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw rijbewijs, uw identiteitskaart, algemene nieuwsartikels,

een “FIR” (First Information Report), een arrestatiebevel, een brief van uw partij, een lidkaart, medische

attesten, een Belgisch medisch attest en schoolattesten.

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 beweerde dat u wegens uw politieke activiteiten vervolging dient te vrezen door de

Pakistaanse autoriteiten. U zou aangeklaagd zijn. Uw feitelijke kennis over deze aanklacht die u dusdanig

beweerde te vrezen dat u Pakistan diende te verlaten is echter zo laag dat het geloof in uw ingeroepen

vrees afgebroken wordt. Zo is er vooreerst onduidelijkheid over het moment dat u voor het eerst vernam

dat deze aanklacht bestond. U beweerde initieel dat u op 2 september 2008 vernam dat er een klacht

tegen u bestond (gehoorverslag CGVS p. 9). Toen er u op gewezen werd dat de klacht reeds op 17

augustus 2008 opgesteld werd en dat het daardoor bevreemdend was dat u pas twee weken later over

het bestaan van deze aanklacht vernam, wijzigde u uw verklaring: u zou over het bestaan van

deze aanklacht gehoord hebben van de nacht van 16 op 17 augustus 2008 en u zou over de inhoud

gehoord hebben op 2 september 2008 (gehoorverslag CGVS p. 9, 10). Uit de vertaling van uw “FIR” blijkt

echter dat deze pas opgesteld werd om 18.30 u op 17 augustus 2008, zodat u in de acht [lees: nacht] van

16 op 17 augustus 2008 onmogelijk over het bestaan van deze aanklacht gehoord kon hebben. Tevens

beweerde u dat u op 2 september 2008 via uw vriend Waqar die navraag had gedaan bij de politie, vernam

dat er niet alleen een “FIR” tegen u bestond, maar ook een arrestatiebevel, dat u tijdens uw gehoor voor

het CGVS voorlegde (gehoorverslag CGVS p. 10). Uit uw arrestatiebevel blijkt echter dat dit pas op

18 december 2008 uitgevaardigd werd, waardoor uw vriend Waqar u nooit in september 2008 voor

het bestaan van dit specifieke document had kunnen waarschuwen. Met bovenstaande vaststellingen

toont u reeds een opvallend gebrek aan interesse in uw juridische documenten. Deze disinteresse blijkt

verder uit uw gehoor ook. U beweerde een e-mail van uw “FIR” reeds gezien te hebben toen u nog in

Pakistan verbleef (gehoorverslag CGVS p. 10). Daar u dit document dus kende en gezien uw vrees voor

de inhoud van het document mag van u dan ook enige kennis verwacht worden. U beweerde

aangeklaagd te zijn onder de artikels 124 (verraad), 125 en 126 (opstand tegen de overheid), terwijl uit uw

“FIR” blijkt dat u aangeklaagd werd onder artikel 123B (onteren Pakistaanse vlag), 124A (opruiing, revolte)

en 16 MPO (afleggen van speeches ter opruiing van het publiek) (gehoorverslag CGVS p. 10, 11). U wist

niet waar de afkorting “MPO” (Maintenance of Public Order) voor zou kunnen staan. U wist niet waar

de specifieke artikels waaronder u aangeklaagd werd, voor zouden kunnen staan. U had het enkel

over landsverraad en opstand, maar blijkbaar wist u niet dat u ook specifiek wegens het onteren van

de Pakistaanse vlag werd aangeklaagd (gehoorverslag CGVS p. 11).

Blijkbaar had u ook de inhoud van de “FIR” niet nagelezen, want u kon niet herhalen wat de

precieze beschrijving van de gebeurtenis die tot de “FIR” leidde, was (gehoorverslag CGVS p. 11).

Nochtans vermeldt de aanklacht heel duidelijk wat u gezegd heeft tijdens uw speech en welke vlaggen

u verbrandde. Als u de inhoud van uw “FIR” had nagelezen zou u dit geweten hebben. Ook beweerde u dat

uw zaak in september/ oktober 2008 reeds doorgegeven was aan de rechtbanken en dat de “High Court”

verantwoordelijk was voor uw zaak, terwijl uit het later opgestelde arrestatiebevel blijkt dat de veel lager

geplaatste “Magistrates 1st Class” verantwoordelijk is voor uw zaak (gehoorverslag CGVS p. 12). U kende

de naam van de verantwoordelijke rechter niet. U toonde dus een opvallend geringe kennis van uw

aanklacht en uw algemene juridische situatie. Daar u beweerde aangeklaagd te worden voor

ernstige zaken zoals verraad, zou toch een uitgebreide kennis van u verwacht mogen worden, temeer daar

u beweerde in contact te staan met een advocaat in Pakistan. U kon echter niet uitleggen welke

juridische stappen deze man al in uw naam gezet had (gehoorverslag CGVS p. 11). Bovenstaande

vaststellingen breken het geloof in uw aanklacht danig af. Ook de door u beschreven vluchtroute lijkt niet
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overeen te komen met uw beweerde vrees. U verklaarde immers met uw eigen paspoort een vlucht vanuit

Karachi, Pakistan genomen te hebben (gehoorverslag CGVS p. 3, 4). U beweerde echter door de

Pakistaanse autoriteiten en meerbepaald door de inlichtingendiensten zoals “ISI” gezocht te worden voor

verraad, iets waar volgens publieke bronnen, levenslang op staat. In dit licht is het dan ook

totaal ongeloofwaardig dat u in staat zou zijn of zelfs maar het risico zou nemen om met uw eigen

paspoort een vlucht te nemen op één van de internationale luchthavens van Pakistan. Uw bewering dat

men u enkel kan stoppen wanneer uw naam op de “exit control list” voorkomt (wat correct is), breekt verder

het geloof van uw asielrelaas af. U kon immers als landsverrader gezocht door de “ISI” nooit het

risico nemen of u al dan niet op deze lijst zou voorkomen. Er bestaat dan ook geen enkele aanwijzing dat

u nood zou hebben aan de bescherming geboden door de Conventie van Genève, noch aan

subsidiaire bescherming.

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

zin zouden doen ombuigen. Daar uw partijkaart en de brief van uw partij dienen om uw ongeloofwaardige

relaas te ondersteunen, mag de authenticiteit van deze documenten ten zeerste betwijfeld worden.

Overigens blijkt uit deze documenten dat u sinds 9 februari 1993 lid was van de “JKSLF” en sinds 12 maart

2002 was u lid van de “JKLF”, terwijl u zelf beweerde sinds april 1993 bij de “JKSLF” en sinds mei/ juni

2002 bij de “JKLF” te zijn (gehoorverslag CGVS p. 4, 5). Hieruit blijkt nogmaals uw disinteresse voor de

inhoud van uw voorgelegde documenten. Uw medische attesten en scholingsbewijzen voegen niets

wezenlijks toe aan uw asielrelaas. Uw rijbewijs en identiteitskaart kunnen zondermeer aanvaard worden.

De nieuwsartikels hebben een algemene inhoud.

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 “kan zich niet vinden in de motivering van de bestreden beslissing” en 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.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoeker legt zijn originele identiteitskaart en rijbewijs voor maar adstrueert zijn reisweg niet. Hij stelt

in november 2008 Pakistan te hebben verlaten met zijn eigen paspoort en met behulp van een smokkelaar.

Verzoeker zou gedurende zes maanden in Turkije hebben verbleven waar zijn paspoort door de

smokkelaar werd afgenomen. Hij reisde daarna te voet en met een truck naar België. Verzoeker toont niet

aan zes maanden in Turkije te zijn gebleven. Evenmin kan worden aangetoond waarom verzoeker illegaal

diende te reizen wanneer hij over een paspoort beschikte.

3.2. Verzoeker beweert sedert 1993 politiek actief te zijn. Er kan dan ook verwacht worden dat verzoeker

deze bijzonder lange actieperiode nauwgezet kan beschrijven. Dit is niet het geval. Bij het doorvragen blijkt

dat verzoeker zich voornamelijk op zijn studies of professionele werkzaamheden heeft toegelegd en hij

nooit aan acties of marsen heeft deelgenomen tussen 1993 en 1995 “dan gebeurde er niets”, noch tussen

1996-2000 “die jaren geen politieke activiteiten? Klopt” (CGVS-verhoor p.5). Verzoeker is bovendien niet in

staat om concrete activiteiten toe te lichten en hij kent zelfs het hoofd van de studentenpartij niet (meer)

terwijl hij beweert dat “als er (een) grote leider kwam dan gingen we hem ontmoeten” (zie CGVS-verhoor
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p.5). Aldus kunnen verzoekers politieke activiteiten voor de JKSLF niet overtuigen. Verzoeker toont dan ook

niet aan omwille van deze activiteiten vervolgd te zijn.

3.3. Verzoeker stelt in “de vijfde of zesde maand” van 2002 toegetreden te zijn tot het JKLF (Jammu

Kashmir Liberation Front). Zijn activiteiten beschrijft hij opeenvolgend als “Ik was goed in organiseren, ik

deed goed mee bij organiseren van functions en daarom wezen ze me in 2005 aan als city organiser.

Concreet: wat organiseerde u, wanneer, hoe waar…? Er is hoofdfunctie (lees: voornaamste vergadering) bij

partij per maand, we moesten mensen samen brengen. Kunt u concreter zijn, u blijft zeer algemeen? Ik

deed mijn zaken en werd gearresteerd door agencies.” Verzoeker blijft aldus zeer vaag en is niet in staat

concrete activiteiten toe te lichten terwijl van een “goede organisator” minstens een nauwkeurige

omschrijving kan verwacht worden van de belangrijkste verwezenlijkingen met alle logistieke problemen en

oplossingen van dien. Dit is niet het geval. Verzoeker blijft algemeen en ontwijkend ook nadat de

dossierbehandelaar hem hierop wees: ”(vraag) welke verantwoordelijkheden had u? (antwoord) als er

function van partij is, regelen van materiaal, auto’s mensen samenroepen, regelen de plek voor de function

(vraag) concrete voorbeelden van zaken die u organiseerde: wat, wanneer, waar...? (antwoord) Bijna alle

functions in Rawalakot moest ik organiseren, bv als iemand naar onze streek kwam moest ik zijn verblijf

regelen” (zie CGVS-verhoor p.6-7). Verzoeker legt aldus inhoudsloze verklaringen af, wat niet aannemelijk

is van iemand die beweert door de voorzitter van het JKLF zelf te zijn aangesteld en concrete politieke

opdrachten kreeg. Geenszins kan verzoeker worden gevolgd waar hij stelt: “Verzoeker kan zeer veel

informatie geven over de organisatie van de partij, de verschillende partijleiders....”. Verzoekers algemene

kennis over het JKLF komt ingestudeerd voor en blijft overigens zeer beperkt bij een moeizame opsomming

- onder meer van de ‘black days’ - zodat niet aannemelijk is dat verzoekers kennis berust op zelf ervaren

feiten. Verder komt verzoeker op de vraag “welke zijn laatste verkiezingen georganiseerd in ak?” niet verder

dan “3 jaar geleden (geen exacte datum), we doen niet mee” maar geeft hij niet concreet aan voor welke

“assembly” werd gestemd, wat van een politiek geëngageerd persoon met een specifieke opdracht, en

zeker een organisator, spontaan kan worden verwacht. Verzoeker maakt in zijn verzoekschrift voorts een

opsomming van de algemene informatie aangaande de JKLF die hij “vandaag” kan geven. Deze a posterio

verklaringen kunnen geen bewijs vormen van verzoekers kennis ten tijde van het verhoor, noch kunnen ze

zijn lidmaatschap van de JKLF overtuigend maken nu de informatie eenvoudig op te zoeken is. In zoverre

verzoeker al specifieke politieke interesse vertoonde, maakt hij niet aannemelijk actief betrokken geweest te

zijn bij het JKLF. Zijn daaruit afgeleide problemen kunnen dan ook niet overtuigen. Dit blijkt overigens ook

uit de vaststelling dat hij met zijn eigen paspoort Pakistan kon verlaten. Verzoeker meent dat “dit niet zo

opmerkelijk is aangezien hij wist dat hij niet op de exit-control-lijst stond en aldus het risico nam om per

vliegtuig Pakistan te verlaten”, wat aannemelijk kan zijn wanneer verzoeker geen zware beschuldigingen

zijn aangewreven, doch niet wanneer hij wordt beschuldigd van landverraad. Ongeacht het feit of verzoeker

op de lijst stond, is het niet aannemelijk dat hij, gezien de zware beschuldigingen, zonder problemen de

identiteitscontroles kon passeren. Dit ondergraaft verder de beweringen vervolgd te worden in Pakistan.

Verzoeker toont dan ook niet aan in de negatieve belangstelling te staan van zijn overheid.

3.4. De Raad merkt overigens op dat verzoeker ongerijmde verklaringen aflegde betreffende het bezoek

van politieagenten tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. Uit de vragenlijst blijkt ontegensprekelijk dat

verzoeker stelde bezoek te hebben gekregen van politieagenten terwijl hij tijdens het verhoor volhield nooit

bezoek te hebben gehad van de politie (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Deze incoherentie ondergraaft de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

3.5. Verzoeker legt talrijke documenten neer om zijn politieke activiteiten en zijn vervolging te staven.

Verzoeker gaat eraan voorbij dat het louter neerleggen van documenten niet volstaat om de hiaten in het

asielrelaas en de ongeloofwaardigheid ervan te herstellen. Documenten dienen immers ter ondersteuning

van een geloofwaardig en coherent relaas, wat in casu niet het geval is.

3.5.1. Aldus kan -ten overvloede- worden gesteld dat een lidmaatschapskaart aantoont dat de persoon

vernoemd op de kaart de beweging (financieel) steunt maar deze op zich geen bewijs vormt van actief

lidmaatschap. Ze worden opgemaakt op basis van verklaarde gegevens en hebben slechts tot doel een

zekere (financiële) band vast te stellen van een verklaarde identiteit met een organisatie.

3.5.2. Verzoeker legde verschillende juridische documenten over zijn voorgehouden gerechtelijke

vervolging door de Pakistaanse autoriteiten neer. 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,
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kan bovendien 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.

Daargelaten dat verzoeker niet kan worden aangewreven dat hij de bevoegde rechter bij naam kan

noemen, moet hij wel weten voor welke rechtbank hij diende te verschijnen al is het maar om zijn eventuele

kansen in te schatten om beroep in te stellen. Verzoekers bewering dat hij wist “dat het de District

magistrate Court in Rawalakot zijn zaak behandeld. Deze District Courts staan onder toezicht van de High

Court” druist in tegen het gehoorverslag waaruit blijkt dat verzoeker verklaarde “high court in Rawalkot

behandelt mijn zaak” (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Daarbij legde verzoeker tegenstrijdige verklaringen

af aangaande het tijdstip waarop hij kennis nam van het bestaan van een arrestatiebevel en FIR. Volgens

verzoeker hoorde hij “tijdens de nacht van 16/08 - 17/08 via zijn vriend Waqar en buren dat de politie naar

hem op zoek is en dat er een klacht zou komen tegen hem” en “Op 02/09 vernam verzoeker inderdaad dat

er een officieel FIR tegen hem was uitgevaardigd. Twee maanden later hoorde hij dat er ook een

arrestatiebevel was afgeleverd tegen hem. Verzoeker ziet niet in waarom dit een tegenstrijdigheid zou

vormen in zijn asielrelaas en dat men op basis hiervan zou oordelen dat zijn asielrelaas ongeloofwaardig

is?” Verzoekers verklaringen druisen duidelijk in tegen zijn eerdere verklaringen waar hij aanvankelijk

beweerde “Op welke dag hoorde u voor het eerst van aanklacht? 2/09/2008, toen zei hij me iets over FIR,

zei enkel dat er klacht was” (zie gehoorverslag CGVS, p.9) en vervolgens verklaarde “Op 16/08 ging ik naar

Rawalpindi, en ik had gehoord dat er klacht was” (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Aldus blijkt geenszins

uit zijn verklaringen dat hij in de nacht van 16 op 17 augustus 2008 te weten kwam dat er een aanklacht

“zou komen”. De beweringen uit het verzoekschrift aangaande het arrestatiebevel kunnen evenmin

overtuigen nu uit het document zelf blijkt dat het pas in december 2008 werd opgesteld. Aldus is het

onmogelijk dat hij twee maanden na 2 september 2008 vernam dat er een arrestatiebevel “was afgeleverd”.

3.5.3. Wat de kopie van een nieuw arrestatiebevel toegevoegd aan het verzoekschrift betreft, wijst de Raad

er op dat geen geloof kan worden gehecht aan fotokopieën nu deze gemakkelijk te vervalsen zijn met

allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).

3.5.4. De overige juridische documenten worden niet ondersteund door een gedegen kennis van verzoeker

die nochtans als bachelor aan de universiteit van Peshawar afstudeerde en aldus de inhoud van de stukken

dient te verstaan. Er kan slechts een verregaande onwetendheid en desinteresse in hoofde van verzoeker

vastgesteld worden die niet op de hoogte is van de inhoud van de FIR. Daargelaten dat verzoeker niet weet

welke concrete wetsartikelen hij overtrad, wist hij niet -in tegenstelling tot wat het verzoekschrift stelt- dat hij

tevens beschuldigd werd van het onteren van de Pakistaanse vlag (zie gehoorverslag CGVS, p.11).

Verzoeker tracht zijn onwetendheid te verschonen door te stellen dat hij “geen jurist of advocaat” is terwijl er

geen doorgedreven juridische kennis nodig is om de inhoud van de FIR te kennen en deze in eenvoudige

taal toe te lichten. Verzoeker kan de gebeurtenis die de aanleiding vormde tot het opstellen van de FIR niet

duidelijk omschrijven (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Bovendien kan van iemand met een bepaalde

functie en verantwoordelijkheid binnen een partij, verwacht worden dat hij interesse vertoont in alle kwesties

die de partij en het partijbelang kunnen treffen en minstens in zijn eigen zaak waarbij hij om partijpolitieke

redenen wordt vervolgd. Dit ondergraaft verder zijn beweerde partijbinding.

3.6. Ter terechtzitting legt verzoeker nog een affidavit neer van zijn vader die wordt nader toegelicht en

waaruit blijkt dat zijn vader de beweringen van zijn zoon bevestigt, alsook dat zijn problemen nog steeds

actueel zijn. Deze neergelegde affidavit is geen authentieke akte maar een bevestiging van de daarin

vermelde eenzijdige verklaring op de daarin bepaalde dag. Het bewijst geenszins dat de eenzijdige

verklaring zelf waarachtig is te meer nu dit afkomstig is van verzoekers vader en dus niet van objectieve

oorsprong. De twee attesten van de Jammu Kashmir Liberation Front kunnen bezwaarlijk overtuigen nu

deze verzoekers verklaringen herhalen en hij zelf niet in staat was aannemelijk te maken dat hij een actief

lid was van de JKLF. Bovendien is de inhoud strijdig met verzoekers verklaringen waar het verwijst naar

“twee” arrestatiebevelen waarbij geen borg kan worden verleend en het gemak waarmee verzoeker kon

vertrekken strookt niet met de intensieve wijze waarop verzoeker volgens zijn politieke partij opgespoord

worden. De partijgetuigenissen en de brief van de advocaat hebben geen officieel karakter zodat hun

bewijswaarde slechts relatief is en ze aldus niet voldoende zijn om het gebrek aan geloofwaardigheid van

het relaas van een asielzoeker te herstellen.

3.6.1. De brief van een advocaat is een persoonlijke getuigenis waaraan geen objectieve bewijswaarde kan

worden gehecht. De stukken komen dan ook voor als complaisancestukken gemaakt voor onderhavige

procedure. Het ter terechtzitting neergelegde arrestatiebevel is opgemaakt op een eenvoudig A4 blad
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zonder briefhoofd en bovendien niet naar behoren ingevuld. Het komt dan ook niet-professioneel

gefabriceerd voor.

3.7. Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift naar de guidelines van UNHCR. Het voordeel van de twijfel

kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). Dat is in casu niet het geval.

3.8. Wat de voorgelegde Pakistaanse en Belgische medische attesten betreft, stelt de Raad dat ze geen

sluitend bewijs zijn voor de omstandigheden waarin verzoeker zijn verwondingen opliep. De arts doet

vaststelling betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend met

zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen; hij kan

dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen; desalniettemin moet worden

opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen

waarbij de verwondingen werden opgelopen (RvS 10 juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474;

RvV 10 oktober 2007, nr. 2468).

3.9. Betreffende de voorgelegde internetartikelen, waarin verzoeker niet persoonlijk vernoemd wordt, en de

verwijzing naar het UK Home Office Report stelt de Raad dat het niet volstaat te verwijzen naar de

algemene situatie in het land van herkomst en algemene rapporten dienaangaande om aan te tonen dat

verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient

in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18

december 2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146).

3.10. Tot slot houden de voorgelegde schoolattesten geen verband met verzoekers asielmotieven en zijn ze

aldus niet dienstig in onderhavige asielprocedure.

3.11. 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 meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker gaat er aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis

van 48/4, § 2, a en b net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust.

Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor

de vluchtelingenstatus. 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. Verzoeker verwijst naar de ’actuele situatie in Pakistan’

maar licht dit niet nader toe, noch brengt hij nuttige informatie bij waarom de toestand in Pakistan hem

nadelig kan zijn. Noch uit verzoekers 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.

4.3. 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 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 achtentwintig juni tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


