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nr. 51 038 van 10 november 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 27 juli 2010 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

28 juni 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 31 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 oktober

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. BLOM verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, 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 13 december 2009 het Rijk binnen en diende op 14

december 2009 een asielaanvraag in. Op 28 juni 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 verklaarde over de Pakistaanse nationaliteit te beschikken en afkomstig te zijn uit Peshawar. U

beweert al jaren met een taxi rond te rijden. Op 25 september 2009 zou u enkele klanten gehad hebben

die naar Bara wilden gaan. Daar u zelf in dit dorp woonde, zag u hier geen probleem in. U zou uw

echtgenote gecontacteerd hebben om te zeggen dat u naar huis kwam. In Bara aangekomen zouden

uw klanten u gevraagd hebben om hen naar het volgende dorp te brengen. Iets verderop zouden ze u

onder dwang meegenomen hebben. Een neef van u zou u daarop gezocht hebben en hij zou ontdekt

hebben dat u door de Taliban ontvoerd was. Er zou losgeld geëist zijn. Na tussenkomst van enkele
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dorpsouderen zou er 80.000 roepies betaald zijn, waarna u vrijkwam. Enkele dagen later zouden de

Taliban u gevraagd hebben om wapens te vervoeren, wat u niet kon weigeren. Op 20 oktober 2009 zou

de Taliban u gevraagd hebben om twee zelfmoordterroristen te vervoeren. U zou een afspraak voor de

volgende morgen gemaakt hebben, maar u zou besloten hebben om te vluchten. U zou een tijdje

ondergedoken zijn en op 12 december 2009 zou u Pakistan verlaten hebben. U reisde via Islamabad en

Dubai naar België. Op 14 december 2009 diende u hier uw asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw

asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw NICOP (National Identity Card Overseas

Pakistani), schooldiploma’s, huwelijksakte, de identiteitskaart van uw vrouw en moeder, uw

gezinssamenstellingsformulier (“B-form”), uw geboorteakte, een attest van uw “nazim” betreffende uw

problemen, de geboorteaktes van uw kinderen, schoolattesten van uw kinderen en uw rijbewijs.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (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 legde

immers verschillende ongeloofwaardige verklaringen af die het geheel van uw asielrelaas ondermijnen.

Zo werd u bij aanvang van uw gehoor naar uw laatste verblijfplaats in Pakistan gevraagd. U

beweerde al 20 jaren in Shahi Bala te wonen; u zou dit adres op 12 december 2009 verlaten

hebben (gehoorverslag CGVS p. 2). Later tijdens uw gehoor beweerde u dan weer ten tijde van uw

ontvoering in september 2009 te Bara te wonen; u zou daar al vanaf 2007 tot 25/09/2009 gewoond

hebben (gehoorverslag CGVS p. 7). Als verklaring gaf u enkel aan het verkeerd begrepen te hebben.

Even later beweerde u dan weer tot 20 oktober 2009 in Bara gewoond te hebben (gehoorverslag

CGVS p. 9). Toen u met uw voorgaande verklaring geconfronteerd werd, gaf u nogmaals een andere

datum: u zou tot 28 september 2009 in Bara verbleven hebben (gehoorverslag CGVS p. 9). Deze

onduidelijkheden met betrekking tot uw laatste verblijfplaatsen in Pakistan ondermijnen reeds de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Voorts beweerde u initieel dat uw huidige verblijf in België de eerste maal is dat u in het buitenland

bent (gehoorverslag CGVS p. 2). Er werd u gewezen op de stempels van het “Ministry of Foreign

Affairs” die voorkomen op uw huwelijksakte en de “B-form” (gehoorverslag CGVS p. 3). U beweerde

hierop dat u deze documenten in 2004 had laten attesteren wegens een plan om naar Moskou te

gaan, dat echter niet doorging (gehoorverslag CGVS p. 3). Hierop haalde u plots en dit in tegenstelling

tot uw eerdere beweringen aan dat u in de jaren ’90 een jaar in Rusland verbleven hebt

(gehoorverslag CGVS p. 3, 4). Bij de vraag waarom u dat niet eerder vermeldde verklaarde u enkel dit

vergeten te vermelden te zijn. Voorts legde u een NICOP voor. Er werd u gevraagd wat dit juist is en u

beweerde dat dit een gewone geldige Pakistaanse identiteitskaart is, maar dan in het Engels, u zou

deze door uw agent hebben laten maken. (gehoorverslag CGVS p. 4). Even later beweerde u dan

weer dat u deze zelf heeft laten maken zonder tussenkomst van uw agent, het was enkel op zijn

aanraden (gehoorverslag CGVS p. 4). U beweerde vervolgens deze kaart een maand voor uw vertrek

uit Pakistan (u zou vertrokken zijn in december 2009) aangevraagd en gekregen te hebben. U zou

deze kaart aangevraagd hebben gezien de problemen die kende met de Taliban (gehoorverslag

CGVS p. 4, 5, 9). Op het moment van aanvraag wou u immers naar het buitenland (gehoorverslag

CGVS p. 5, 9). Er werd u gevraagd waarom u terwijl u in Pakistan was een identiteitsbewijs nodig

had voor Overseas Pakistani waarop u beweerde enkel een Engelstalig identiteitsbewijs te willen

(gehoorverslag CGVS p. 5). Er werd u gevraagd waarom de kaart zou vermelden dat u toegang in

Pakistan zonder visum zou moeten krijgen, terwijl u beweerde nog steeds in Pakistan te verblijven

toen u deze kaart had en opnieuw verklaarde u enkel dat u een Engelse identiteitskaart wenste

(gehoorverslag CGVS p. 5). Er werd u gevraagd waarom deze NICOP zou vermelden dat uw “country

of stay”, Saoedi-Arabië was, maar u beweerde dat dit een vergissing moest zijn (gehoorverslag CGVS

p. 5). Alles aan deze NICOP wijst er dan ook op dat u op moment van aanvraag ofwel reeds in

Saoedi-Arabië verbleef, ofwel dat u een langdurig verblijf aldaar plande, maar u ontkende dit

(gehoorverslag CGVS p. 5).

Ook uw bewering dat de aanvraag van deze NICOP gelinkt is aan uw beweerde vrees voor vervolging

door de Taliban is ongeloofwaardig. Ondanks uw bewering deze NICOP in november 2009

aangevraagd te hebben, blijkt deze op 20/08/2009 uitgevaardigd te zijn. Daar uw problemen met de

Taliban pas in september 2009 plaatsvonden (u verklaarde duidelijk voor september 2009 nooit enig

probleem in Pakistan gekend te hebben, gehoorverslag CGVS p. 6), kon deze NICOP, die een maand

eerder werd uitgevaardigd niet verbonden zijn met uw problemen. Hiermee geconfronteerd,

beweerde u deze kaart aangevraagd te hebben om naar het buitenland, meer concreet Dubai, te
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gaan (gehoorverslag CGVS p. 9). In dit licht is het dan weer weinig geloofwaardig dat uw NICOP zou

melden dat u in Saoedi-Arabië verbleef, want Dubai behoort tot de Verenigde Arabische Emiraten

en niet tot Saoedi-Arabië. Ook blijkt duidelijk uit uw verklaringen dat uw wens om naar het buitenland te

gaan, op economische gronden was gebaseerd (gehoorverslag CGVS p. 9). Het is in dit licht dan ook

onwaarschijnlijk dat u een maand nadat u een NICOP liet maken om uw economische migratie te

vergemakkelijken, plots problemen kreeg waardoor u zich genoodzaakt zag om Pakistan te verlaten en

in België asiel aan te vragen. Uw asielaanvraag lijkt dan ook eerder geïnspireerd te zijn door uw wens

om in het buitenland geld te gaan verdienen, dan dat u wegens een vrees voor vervolging Pakistan

diende te ontvluchten (gehoorverslag CGVS p. 9). Er bestaat dan ook een meer dan ernstig vermoeden

dat u in het verleden al geruime tijd buiten Pakistan heeft doorgebracht. Gezien uw tegenstrijdige en

vage verklaringen kan het CGVS dan ook geen beeld krijgen van uw verblijfplaats de afgelopen jaren,

waardoor uw problemen en vrees in Pakistan niet ingeschat kunnen worden. De mogelijkheid bestaat

immers dat u beroep kan doen op een statuut in derde landen en dat u dit om bepaalde redenen

verzwijgt, waardoor u niet in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming.

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

vluchtroute. U beweerde met gebruik van een u onbekend roodkleurig paspoort via Dubai naar Brussel

gevlogen te zijn (gehoorverslag CGVS p. 5). Van dit paspoort kon u enkel zeggen dat de naam

waaronder u reisde “Jan” was en dat het uw foto bevatte. Het is echter ongeloofwaardig dat u niet meer

zou weten over dit paspoort (gehoorverslag CGVS p. 5, 6). Een uitgebreide identiteitscontrole behoort

bij internationale vluchten steeds tot de mogelijkheden, vooral bij reizen naar de Schengenlanden. Uw

verklaring, dat u niet de kans kreeg om naar de inhoud van het paspoort te kijken, gaat niet op daar u

beweerde het paspoort bij identiteitscontroles in uw handen te hebben (gehoorverslag CGVS p. 6).

Deze vaststelling samen met de eerder vaststellingen over uw onduidelijke verblijf in het buitenland

doen dan ook het vermoeden rijzen dat u mogelijk op een andere manier en een ander tijdsstip naar

België bent gereisd. Er bestaan dan ook geen aanwijzingen dat u nood zou hebben 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. Het merendeel van deze documenten (zoals geboorteattesten,

schooldocumenten, enz.) kunnen zonder meer inhoudelijk aanvaard worden en staven alleen uw

identiteit, dat van uw gezinsleden en uw studies. Het attest van uw nazim, betreffende uw problemen in

Pakistan vertoont duidelijk een gesolliciteerd karakter en is dus geen objectief bewijs. Het heeft dan ook

slechts een relatieve bewijswaarde.

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 voert aan dat de bestreden beslissing “artikel 57/6, eerste lid, 5° van de

Vreemdelingenwet” schendt. Artikel 57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet) inzake de bevoegdheid van het CGVS mist juridische grondslag.

3. Nopens de status van vluchteling
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3.1. Verzoeker beroept zich op de schending van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Het

verzoekschrift stelt dienaangaande “Verzoeker valt wel degelijk binnen het verdrag van de Conventie

van Genève, daar zijn vrijheid, zijn leven en zijn fysieke integriteit in gevaar zijn”.

3.2. Verzoeker legt zijn National Identity Card Overseas Pakistani (NICOP) en geboorteakte voor maar

adstrueert zijn reisweg niet terwijl hij, aangezien hij met het vliegtuig naar Europa reisde, op zijn minst in

het bezit moet zijn geweest van een vliegtuigticket, instapkaart of bagagelabel waaruit kan blijken met

welke vlucht, wanneer en waar hij in Europa is aangekomen. Door geen reisbescheiden voor te leggen

maakt verzoeker op vrijwillige wijze iedere controle van zijn reisweg onmogelijk. Verzoeker verklaart een

vals paspoort te hebben gebruikt waarop zijn eigen foto stond maar kent geen bijzonderheden over de

identiteitsgegevens en het visum. Hij gaat bijgevolg voorbij aan de herhaaldelijke, systematische en

persoonlijke veiligheidscontroles aan de buitengrenzen van de Schengenzone en op internationale

vluchten, in het kader van een algemene politiek van versterkte grenscontroles en als maatregel in de

strijd tegen het internationale terrorisme en illegale migratie. Voor zover hij verklaart deze te hebben

kunnen omzeilen dient hij dit nauwgezet en overtuigend toe te lichten wat niet het geval is. Verzoekers

onwetendheden ondermijnen fundamenteel zijn geloofwaardigheid alsook de waarachtigheid geen

paspoort te kunnen voorleggen.

3.3. Verzoeker beweert sinds september 2009 problemen te kennen met de Taliban. Het neergelegde

attest van de plaatselijke nazim is een eenzijdige en ongestaafde persoonlijke getuigenis die geenszins

volstaat om de waarachtigheid van de feiten aan te tonen, noch verzoekers vrees voor vervolging te

staven. Dit klemt te meer nu verzoekers verklaringen tegenstrijdig zijn en hij niet in staat is aan te tonen

in Pakistan te verblijven op het ogenblik van de aangevoerde problemen met de Taliban. Daarbij is

verzoeker onduidelijk over waar hij zou verbleven hebben in Pakistan. Aanvankelijk verklaarde

verzoeker immers tot 12 december 2009 in Shahi Bali te hebben gewoond, om later te verklaren dat hij

vanaf 2007 in Bara woonde (zie gehoorverslag CGVS, p. 2 en 7). Even later beweerde verzoeker

achtereenvolgens tot 20 oktober 2009 en tot 28 september 2009 in Bara te hebben gewoond (zie

gehoorverslag CGVS, p.9). Daarbij kan niet worden voorbijgegaan dat verzoeker bewust onjuiste

verklaringen aflegde over zijn eerder verblijf in het buitenland. Aanvankelijk ontkende hij om dan later te

verklaren in de jaren ’90 een jaar in Moskou te hebben gewoond. Verzoeker wijt bovenstaande

ongerijmdheden aan het feit dat hij “voortdurend in paniek” was “waardoor hem tal van zaken zijn

ontgaan”. De beslissing van een persoon om zijn land te verlaten is dermate fundamenteel en ingrijpend

dat hij bij machte moet zijn om desbetreffend een volledig en coherent verhaal te vertellen. Het argument

dat verzoeker panikeerde, doet geen afbreuk aan deze plicht (RvS 5 januari 2007, nr. 166.377) te meer

nu uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker tijdens het verhoor geen blijk gaf van paniek of verwardheid

en dat, zoals verweerder terecht opmerkt, hij zijn verklaringen pas wijzigde wanneer hij door de

dossierbehandelaar op de incoherenties werd gewezen. Aldus komen verzoekers verklaringen eerder

voor als bewuste misleidingen die pas worden rechtgezet wanneer de CGVS doorvraagt en verzoeker

confronteert met onlogische of onmogelijke verklaringen.

3.4. Verzoekers algehele geloofwaardigheid wordt verder gehypothekeerd door vermeldingen op de

NICOP en de stempel van het ministerie van buitenlandse zaken op het gezinssamenstellingformulier.

Een NICOP is immers een identiteitskaart voor Pakistanen die in het buitenland wonen. Op het

document wordt Saoedi-Arabië als verzoekers land van verblijf aangeduid en staat te lezen dat hij

zonder visum toegang tot Pakistan dient te krijgen. Verzoeker houdt in zijn verzoekschrift vol dat hij

“nooit in Saoedi-Arabië is verbleven” en hij “enkel een kaart [heeft] laten maken om naar Dubaï te gaan

en hij begrijpt dan ook niet waarom ze op die kaart gezet hebben dat hij langdurig in Saoedi-Arabië zou

verblijven”. Deze blote beweringen kunnen bezwaarlijk overtuigen nu verzoeker evenmin coherente

verklaringen aflegde over de wijze waarop hij het document verkreeg en -zoals hoger blijkt- over zijn

laatste verblijf in Pakistan. Aanvankelijk verklaarde verzoeker dat het document in opdracht van de

smokkelaar werd gemaakt en wijzigde deze beweringen door te stellen dat hij deze zelf aanvroeg gezien

hij een Engelstalige identiteitskaart wenste om naar het buitenland te vertrekken (zie gehoorverslag

CGVS, p. 4-5). Verzoekers bewering het document te hebben aangevraagd een maand voor zijn vertrek

uit Pakistan ten gevolge van de problemen met de Taliban, dus in november 2009, wordt ontkend door

de vermelding op de NICOP dat het document op 20 augustus 2009 werd uitgevaardigd. Verzoeker legt

manifest leugenachtige verklaringen af over zijn recente verblijfplaatsen, de afgifte van zijn NICOP en

zijn voorgaande verblijf in het buitenland. Verzoeker toont niet aan dat zijn verblijf in België zoals hij

tijdens het CGVS-verhoor stelde, meer is dan ingegeven door economische redenen “Waarom wou u in
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augustus al naar buitenland? Is droom sinds kindertijd om geld te verdienen om economische redenen”

(zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Wat de overige, overigens onvertaalde, documenten betreft, met name

verzoekers huwelijksakte, zijn rijbewijs, zijn diploma’s, het gezinssamenstellingformulier, de

geboorteaktes en schoolattesten van zijn kinderen en de fotokopieën van de identiteitskaart van zijn

echtgenote en moeder, bieden zij geen ondersteuning voor verzoekers asielmotieven.

3.5. Bovenstaande vaststellingen, onder meer de afgifte van de NICOP op 20 augustus 2009,

ondermijnen volkomen de geloofwaardigheid van verzoekers problemen met de Taliban in september of

oktober 2009.

3.6. 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 en roept de schending van artikel 3 EVRM in.

4.2. Verzoeker stelt dat “Artikel 3 van het EVRM dient gerespecteerd te worden: Verzoeker riskeert

ongetwijfeld een mensonwaardige behandeling wanneer hij zal worden teruggestuurd naar het land van

herkomst. De bestreden beslissing laat immers na een passende belangenafweging te maken en geen

enkele feitelijke omstandigheid in aanmerking te nemen. Uit uniforme informatie blijkt dat de

mensenrechten in Pakistan op grote schaal worden geschonden.”

4.3. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet. Aldus

wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of

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

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

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

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. De ongestaafde bewering van de verzoekende

partij dat “Uit uniforme informatie blijkt dat de mensenrechten in Pakistan op grote schaal worden

geschonden” kan allerminst overtuigen nu de bewuste informatie niet wordt neergelegd. Verzoeker gaat

eraan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a en

b van de vreemdelingenwet net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling

rust. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet

aan de criteria van artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet.

4.5. Verzoeker beroept zich op artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet maar laat na elementen aan

te brengen waaruit kan blijken dat er in zijn land sprake is van willekeurig geweld in volkenrechtelijke zin.

De loutere vermelding in het verzoekschrift dat “Uit de Memorie van toelichting bij de wet blijkt dat het

voldoende is dat wordt aangetoond dat de algemene situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van

een land, aangezien de gronden voor deze vrees niet specifiek zijn voor het individu” volstaat geenszins

om aan te tonen dat er zich een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c van de

vreemdelingenwet in Pakistan voordoet.

4.6. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van

vreemdelingenwet .

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien november tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


