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nr. 53 570 van 21 december 2010

in de zaak RvV X / IV en X / IV

In zake: X en X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 30 juli 2010

hebben ingediend tegen de beslissingen 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 beschikkingen van 23 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19

oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaten P. VANCRAEYNEST en J.

BOURRY en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekende partijen kwamen volgens hun verklaringen op 11 augustus 2010 het Rijk binnen en

dienden op diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 28 juni 2010 werden de beslissingen tot weigering

van de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen.

Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing inzake verzoeker luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Pakistaanse nationaliteit te beschikken en afkomstig te zijn uit Swabi. U bent

een soennitische moslim. In 2007 zou uw huidige echtgenote X (OV n° X) met haar eerste echtgenoot in

uw buurt zijn komen wonen. U zou slechts zelden contact hebben met haar. Uw buurman zag er uit als
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een religieuze man. Uw buurvrouw Tasleem zou u op een dag een pamflet van de extremistische

“Jamat-ud-Dawa” getoond hebben. Ze zou die in de zakken van haar man gevonden hebben. In januari

2009 zou uw buurvrouw u gecontacteerd hebben. Haar kind zou ziek zijn, maar haar echtgenoot zou

haar en haar kinderen opgesloten hebben. U zou haar bevrijd hebben waarna u haar naar het

ziekenhuis bracht. Toen u later terug naar haar huis ging, bleek haar echtgenoot terug thuis te zijn. U

zou voorgesteld hebben om mee naar binnen te gaan om de situatie uit te leggen, maar dit moest niet.

Even later zou uw buurvrouw naar uw huis gekomen zijn, haar man zou gedreigd hebben haar te doden.

U zou haar en haar kinderen daarop naar Peshawar hebben gebracht. U zou van januari 2009 tot juni

2009 in Peshawar verbleven hebben. Op 2 februari 2009 zou haar man van uw buurvrouw gescheiden

zijn door dit driemaal over de telefoon te verklaren. In juni 2009 zou u vernomen hebben dat er door

mensen naar jullie rondgevraagd werd. U zou hierop uw buurvrouw ten huwelijk hebben gevraagd.

Enkele dagen later zijn jullie getrouwd. Hierna zouden jullie naar Lahore zijn verhuisd, waar uw

echtgenote op aanraden van uw vriend tegen haar ex-man een klacht neerlegde bij de politie. De politie

zou echter aangegeven hebben dat ze jullie niet zouden kunnen beschermen. Daar u al beloofd was

aan een andere vrouw zou ook uw familie niet tevreden zijn met uw huwelijk. Hierna zouden jullie zich

niet meer veilig gevoeld hebben in Pakistan en dus zouden jullie besloten hebben om naar

het buitenland te gaan. In augustus 2009 zouden jullie Pakistan samen met uw stiefkinderen

verlaten hebben. Via Turkije en een onbekend Europees land bereikten jullie België. Op 11 augustus

2009 dienden jullie een asielaanvraag in België in. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u

volgende documenten voor: uw identiteitskaart en die van uw echtgenote, uw huwelijksakte, een

medisch attest van uw stiefzoon, een medisch attest van uw echtgenote, een juridisch advies over

scheiding in de Islam opgesteld door een Islamgeleerde, een klacht die jullie bij de politie neerlegden,

twee krantenartikels een psychiatrisch attest en attesten betreffende de inentingen van uw

stiefkinderen.

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, aannemelijk te maken, en dit omwille van volgende redenen.

U verklaarde dat u en uw echtgenote de ex-man van uw echtgenote dienen te vrezen. Tevens zou

uw familie uw echtgenote niet aanvaarden, omdat u eigenlijk met een andere vrouw diende te trouwen.

Dit zijn puur familiale kwesties. Indien u de ex-man van uw echtgenote vreesde (volgens uw echtgenote

is hij een gewelddadige man) dan had u zich tot de autoriteiten dienen te wenden voor bescherming. U

zou dit samen met uw echtgenote gedaan hebben en de politie zou uw klacht genoteerd hebben. De

politie zou u echter ook duidelijk hebben gemaakt dat ze niet veel konden doen, tenzij hij jullie zou

aanvallen (gehoorverslag CGVS p. 7). Op basis hiervan oordeelde u dat de Pakistaanse staat u geen

bescherming kon bieden. De bescherming die een overheid dient te bieden, moet echter niet absoluut

zijn. De Pakistaanse autoriteiten stonden niet onwillig t.o.v. jullie probleem, ze schreven immers jullie

klacht op, maar ze gaven ook eerlijk toe dat zolang er geen misdaad was gepleegd (zoals een aanval op

jullie door de ex-man), ze niet veel konden doen. U blijkt geen problemen te hebben gekend met de

Pakistaanse autoriteiten (gehoorverslag CGVS p. 4-5). De Pakistaanse overheden hebben dus zeker

voldaan aan de minimale vorm van bescherming die ze konden bieden. U diende dan ook toe te geven

dat de politie nergens ter wereld in zo’n situatie absolute bescherming kan geven (gehoorverslag CGVS

p. 8). Er kan de Pakistaanse autoriteiten dan ook niets verweten worden in haar handelen dat correct

overkomt, en nergens uit uw relaas blijkt dat ze jullie omwille van bepaalde criteria vermeld in

de Vluchtelingenconventie niet wilden beschermen.

Daarnaast had u gezien uw ingeroepen vrees ook elders in Pakistan kunnen gaan wonen om uw

lokale probleem te vermijden. U haalde aan eigenlijk niet zeker te weten of u elders in Pakistan veilig

zou zijn (gehoorverslag CGVS p. 8). U gaf dan twee redenen waarom u volgens u niet elders veilig

geweest zou zijn. Ten eerste beweerde u dat de ex- man van uw echtgenote tot de extremistische

beweging “Jamat-ud-Dawa” behoorde, die jullie overal in Pakistan zou kunnen vinden. Jullie

verklaringen over het lidmaatschap van de ex-man tot deze extremistische beweging zijn echter niet

coherent en weinig geloofwaardig. Zo verklaarde u dat uw echtgenote ergens in 2008 (u wist dit

moment niet te specificeren) u een brochure van de “Jamat-ud-Dawa” toonde (gehoorverslag CGVS p.

5, 6). Uw echtgenote verklaarde dan weer in eerste instantie dat ze u dit attest toonde zes maanden

voor ze in België aankwam in augustus 2009, waarna ze dit wijzigde naar zes maanden voor ze

Islamabad verlaten heeft in januari 2009 (gehoorverslag CGVS Ashiq Tasleem p. 5). Tevens

verklaarde ze dat er op de brochure niet gestaan zou hebben dat ze van “Jamat-ud-Dawa” uitging. Eerst
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verklaarde ze dat u haar verteld zou hebben dat de brochure van “Jamat-ud-Dawa” was, daarna

beweerde ze dan weer dat zij het was die tegen u zei dat de brochure van “Jamat-ud-Dawa” was

(gehoorverslag CGVS Ashiq Tasleem p. 5). Tevens dient te worden opgemerkt dat volgens uw

verklaringen uw echtgenote ook niet tegen de politie verklaard zou hebben dat haar ex- man tot de

“Jamat-ud-Dawa” behoort, terwijl toch kan verwacht worden dat jullie dit zouden vermeld hebben

(gehoorverslag CGVS p. 8). Ook weet uw echtgenote niet wat haar ex-man bij deze organisatie zou

gedaan hebben (gehoorverslag CGVS Ashiq Tasleem p. 5). De band van de ex-man met deze

extremistische organisatie is dan ook weinig geloofwaardig. Ten tweede haalde u als argument tegen

een vestiging elders in Pakistan aan dat de ex-man jullie al wist op te sporen in Peshawar. Ook aan

deze bewering kan weinig geloof worden gehecht. U beweerde dat iemand navraag deed naar jullie in

een lokaal “call office”. De eigenaar van dit “call office” zou jullie hiervan op 13 of 14 juni 2009 (in ieder

geval voor jullie huwelijk) gewaarschuwd hebben. Uw echtgenote beweerde dan weer dat de eigenaar

van het call office jullie waarschuwde op dezelfde dag als jullie huwelijk: jullie zouden ’s morgens

gewaarschuwd zijn en ’s avonds zouden jullie getrouwd zijn (gehoorverslag CGVS Ashiq Tasleem p. 6).

Uw bewering dat de ex-man jullie op het spoor kwam is dan ook ongeloofwaardig. Niets stond jullie dan

ook in de weg om elders in Pakistan jullie leven opnieuw op te bouwen. Ook de problemen die u kende

met uw eigen familie wegens uw huwelijk zijn volledig familiale problemen die u had kunnen vermijden

door elders te gaan verblijven. Daar de Pakistaanse autoriteiten een redelijke poging tot bescherming

heeft ondernomen en daar u de gewelddadige ex-man van uw echtgenote kon vermijden door elders in

Pakistan te gaan wonen, zijn er geen aanwijzingen dat u nood zou hebben aan bescherming geboden

door de conventie van Genève, noch aan subsidiaire bescherming.

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat er vraagtekens mogen geplaatst worden bij

de geloofwaardigheid van de door u beschreven vluchtroute. Zo kende u geen enkel detail,

zoals nationaliteit of identiteitsgegevens van het door u gebruikte paspoort (gehoorverslag CGVS p. 4).

Daar uw reisdocumenten tijdens een internationale reis steeds gecontroleerd kunnen worden, zeker bij

het binnenreizen van de Schengenzone, is het weinig waarschijnlijk dat u niets hierover zou weten. Ook

is het ongeloofwaardig dat u niet zou weten in welk Europees land u aangekomen zou zijn. U

spreekt immers vloeiend Engels en de aankondigingen op internationale luchthavens gebeuren vaak in

deze taal. Het lijkt er dan ook dat u uw werkelijke reisroute en gebruikte reisdocumenten probeert achter

te houden. Dit breekt verder het geloof in uw ingeroepen vrees af. Tot slot dient te worden vermeld dat

voor uw echtgenote die zich op dezelfde asielmotieven beroept eveneens een beslissing van weigering

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.

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

uw asielaanvraag in een positieve zin zouden doen ombuigen. De meeste van deze

documenten (inentingsbewijzen stiefkinderen, huwelijksakte, enz.) kunnen zonder meer inhoudelijk

aanvaard worden want betreffen uw identiteit en burgerlijke staat. De twee kranten vertonen een

duidelijk gesolliciteerd karakter. Er kan op geen enkele manier gegarandeerd worden dat deze artikels

door uw echtgenote haar ex-man in de krant werden geplaatst. Het politieattest (dat inhoudelijk met u

werd overlopen) wijst er op dat de Pakistaanse politie niet onwillig stond t.o.v. jullie problemen. Het

juridische advies van de Islamgeleerde is zoals u zelf beweerde geen bewijs van de scheiding van uw

echtgenote maar enkel een algemeen advies. Het psychologische attest wordt in de beslissing van uw

echtgenote besproken.

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.“

1.3. de bestreden beslissing inzake verzoekster luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Pakistaanse nationaliteit te beschikken en afkomstig te zijn uit Gujrat

(provincie Punjab). U bent een soennitische moslim. U zou een eerste maal in 2001 gehuwd zijn. U zou

drie zonen hebben van uw eerste echtgenoot. Het zou een liefdeloos huwelijk zijn waarbij uw

echtgenoot het geweld niet schuwde. In 2007 zouden jullie naar Islamabad verhuisd zijn. Hier zou u uw

buurman en latere tweede echtgenoot, Ashiq Amin (OV n° 6.473.168) ontmoet hebben. Uw eerste

echtgenoot zou onder invloed van religieuze extremisten geraakt zijn. Hij zou heel streng tegenover u

geweest zijn. Hij zou uw kinderen naar een madrassa hebben willen sturen voor een opleiding. U zou op

een dag een brochure van de “Jamat-ud-Dawa” in zijn zakken gevonden hebben. Uw man zou



RvV X en RvV X - Pagina 4 van 10

toegegeven hebben dat hij bij deze groepering behoorde. U zou dit besproken hebben met uw buurman

Amin. In januari 2009 zou een van uw kinderen ziek geweest zijn, maar uw echtgenoot zou zoals

gewoonlijk uw huis weer afgesloten hebben. Met behulp van uw buurman Ashiq zou u erin geslaagd zijn

naar een ziekenhuis te gaan. Bij terugkeer zou uw echtgenoot woedend geweest zijn en hij zou ermee

gedreigd hebben u te vermoorden. U zou ontsnapt zijn en u zou naar uw buurman gegaan zijn. Uw

buurman Ashiq zou u hierop meegenomen hebben naar Peshawar. Hier zou uw echtgenoot in februari

2009 telefonisch van u gescheiden zijn. In juni 2009 zou u vernomen hebben dat er in Peshawar

rondvraag naar jullie gedaan werd. Hierop zou u gehuwd zijn met Ashiq Amin. Jullie zouden naar

Lahore vertrokken zijn. Hier zou u het gebeurde bij de politie gerapporteerd hebben. De politie zou

echter aangegeven hebben dat ze u weinig konden helpen. Hierna zouden jullie besloten hebben om

Pakistan te verlaten. Via Turkije en een onbekend land reisden jullie naar België. Op 11 augustus 2009

dienden jullie hier een asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u uw identiteitskaart

en een psychologisch rapport voor.

B. Motivering

Volgens uw verklaringen steunt u uw asielaanvraag op de door uw echtgenoot Ashiq Amin (OV

n° 6.473.168) aangehaalde motieven. Daar in hoofde van deze laatste een beslissing van weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen werd, kan

ten aanzien van u evenmin gesteld worden dat u uw land van herkomst verlaten heeft uit gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Naast de vaststelling dat

jullie problemen lokaal en familiaal van aard zijn, waaraan jullie konden ontsnappen door elders in

Pakistan jullie toevlucht te zoeken, werden ook tegenstrijdigheden opgemerkt tussen jullie verklaringen,

waardoor de geloofwaardigheid van het asielrelaas op de helling staat. Hiervoor wordt verwezen naar

de beslissing van uw echtgenoot.

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

uw asielaanvraag in een positieve zin zouden doen ombuigen. U legde een oude

Pakistaanse identiteitskaart voor. Er werd u gevraagd waarnaar het gaatje dat in uw identiteitskaart

werd geprikt zou kunnen verwijzen, maar u beweerde dit niet te weten (gehoorverslag CGVS p. 3). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve

dossier blijkt echter dat het voorkomen van dit gaatje in een identiteitskaart wijst op de uitreiking van

een paspoort. U ontkende dit ten stelligste. Deze vaststelling breekt verder de geloofwaardigheid van

uw verklaringen af. Tenslotte wijst u nog op een psychologisch attest. Dit voegt echter niets wezenlijks

toe aan uw asieldossier. Er wordt hier immers niet ontkend dat uw vorige echtgenoot u mishandelde,

noch wordt uw lijden hieronder geminimaliseerd. Er werd door het CGVS enkel vastgesteld dat uw

problemen met uw ex-man niet van die aard waren dat u bescherming onder de conventie van Genève

of een vorm van subsidiaire bescherming nodig zou hebben. De overige documenten die nog door uw

echtgenoot werden voorgelegd werden in zijn beslissing besproken.

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 procedure

2.1. Op 18 oktober 2010 leggen verzoekende partijen een “memorie van wederantwoord” neer inzake

verzoeker en inzake verzoekster.

2.1.1. De procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is essentieel schriftelijk (artikel

39/60 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet)), waarbij de regelgeving

uitdrukkelijk de proceduregeschriften bepaalt welke in het raam van een geding voor de Raad

kunnen/moeten worden ingediend. Te dezen voorzien de vreemdelingenwet noch het

Procedurereglement RvV dat verzoekers die voor de Raad een beroep in volle rechtsmacht instellen

tegen een beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een

repliekmemorie kunnen indienen. Daarnaast volgt uit de wetsgenese van de wet van 15 september

2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, dat de uitoefening van de bevoegdheid van volle rechtsmacht uitsluitend

geschiedt op basis van het rechtsplegingdossier – “i.e. het administratief dossier waarop de
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commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich heeft gesteund om tot de

aangevochten administratieve beslissing te komen, tezamen met de procedurestukken (i.e. het

verzoekschrift incl. de erbij gevoegde bijlagen; de nota van de verwerende partij; in voorkomend geval

het aanvullend schriftelijk verslag en de replieknota bedoeld in artikel 39/76, § 1, eerste lid) – en van de

nieuwe gegevens die overeenkomstig artikel 39/76, § 1, op ontvankelijke wijze bij het onderzoek mogen

worden betrokken.” (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. DOC

51K2479/001, 95-96). Aldus moeten de twee “memories van antwoord” uit de debatten worden

geweerd. Eenzelfde conclusie geldt om dezelfde redenen voor de hypothese dat deze

“repliekmemories” moeten worden beschouwd als pleitnota’s. Ook die moeten uit de debatten worden

gelaten. Gelet echter op artikel 39/60 van de vreemdelingenwet mogen de partijen en hun advocaat ter

terechtzitting hun opmerkingen mondeling voordragen. In zoverre de argumenten van de beide

memories ter terechtzitting werden uiteengezet worden deze bij het beraad betrokken.

3. Nieuwe gegevens

3.1. Verzoekers leggen ter ondersteuning van hun beweringen een krantenartikel neer, een klacht van

de moeder van verzoekster en een klacht van verzoekers aan de politie van Florennes. Deze stukken

zijn nieuwe gegevens in de zin van artikel 39/76, § 1, tweede, derde en vierde lid van de

vreemdelingenwet. In de mate dat de neergelegde memories ertoe strekken uiteen te zetten op welke

wijze deze nieuwe gegevens beantwoorden aan de definitie gegeven in artikel 39/76, § 1, vierde lid van

de vreemdelingenwet, worden ze bij het beraad betrokken.

4. Inzake de verknochtheid

5. Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen twee verzoekschriften ingediend. In het belang

van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de twee beroepen wegens verknochtheid samen te

voegen. Verzoekers steunen zich immers op dezelfde asielmotieven en stellen uitdrukkelijk dat de

situatie van verzoekster tevens verzoeker aanbelangt en omgekeerd.

6. Over de gegrondheid van het beroep

6.1. 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).

6.2. Verzoekers beroepen zich op de schending van “het principe van behoorlijk bestuur”. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen wijst erop dat onder ‘middel’ een voldoende duidelijke omschrijving wordt

begrepen van de door de beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop de

rechtsregel of rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden. Dat is in casu niet het

geval. Waar verzoeker meent dat het feit dat zijn verhoor slechts anderhalf uur duurde en “dat men zich

bijgevolg moeilijk kan voorstellen hoe de verzoeker in zo een korte tijd de totaliteit van zijn verhaal heeft

kunnen uitleggen en hoe de behandelende ambtenaar er geldig nota van heeft kunnen nemen, des te

meer dat niemand in zijn moedertaal communiceerde”, werpt verweerder terecht op dat verzoeker

geenszins verduidelijkt op welke vlakken de duur van het verhoor hem heeft benadeeld. Daarenboven

kreeg verzoeker, net als zijn advocaat op het einde van het verhoor de mogelijkheid om toevoegingen te

maken, wat niet is gebeurd. Ook in het verzoekschrift worden slechts de feiten herhaalt zoals deze

blijken uit de bestreden beslissing inzake verzoeker. De Raad ziet dan ook de nood of het nut niet in van

een bijkomend verhoor door de commissaris-generaal. Voorts blijkt uit het administratief dossier dat

verzoeker wenste te worden bijgestaan door een tolk Engels (stuk 13), wat ook gedurende de hele

asielprocedure is gebeurd.



RvV X en RvV X - Pagina 6 van 10

6.3. Verzoekster meent dat haar rechten van verdediging geschonden zijn aangezien de bestreden

beslissing uiterst gebrekkig gemotiveerd is nu “de tegenpartij de asielaanvraag van de verzoekster met

degene van haar echtgenoot verbindt en uitdrukkelijk naar de motivatie van de aan haar echtgenoot

betekende beslissing verwijst” en bijgevolg “bij eenvoudige lezing van de betwiste beslissing, de

verzoekster echter onkundig is van de reden waarom het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire

bescherming geweigerd werden”.

6.3.1. De Raad stelt vast dat de motieven die hebben geleid tot de weigeringsbeslissing van

verzoeksters echtgenoot weergegeven werden in de beslissing genomen in hoofde van verzoeker en dit

als volgt wordt gesteld “Volgens uw verklaringen steunt u uw asielaanvraag op de door uw echtgenoot

Ashiq Amin (OV n° 6.473.168) aangehaalde motieven. Daar in hoofde van deze laatste een beslissing

van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen

werd, kan ten aanzien van u evenmin gesteld worden dat u uw land van herkomst verlaten heeft uit

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u een reëel risico zou

lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Naast de

vaststelling dat jullie problemen lokaal en familiaal van aard zijn, waaraan jullie konden ontsnappen door

elders in Pakistan jullie toevlucht te zoeken, werden ook tegenstrijdigheden opgemerkt tussen jullie

verklaringen, waardoor de geloofwaardigheid van het asielrelaas op de helling staat. Hiervoor wordt

verwezen naar de beslissing van uw echtgenoot”.

6.3.2. Verzoekster werd gehoord en haar zaak werd wel degelijk in concreto onderzocht. Uit de

gegevens van het dossier blijkt inderdaad dat verzoekster en haar echtgenoot gelijkaardige

asielmotieven inroepen, wat verzoekster overigens ook niet betwist. Evenmin wordt aangeduid welke

concrete gegevens de commissaris-generaal niet afdoende onderzocht of welke asielmotieven van

verzoekster desgevallend niet onderzocht werden. De documenten die door verzoeker werden

voorgelegd en ook verzoekster aanbelangen, werden aan verzoekers dossier toegevoegd en

uitdrukkelijk in zijn beslissing besproken. Bijgevolg kon de commissaris-generaal ten aanzien van

verzoekster op goede gronden besluiten tot de weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus (RvS 2 mei 2005, nr. 144.038).

6.4. Verzoekende partijen stellen voorts dat “in de betwiste beslissing een gebrek aan motivering

bestaat”. Zij onderwerpen de in de bestreden beslissingen opgenomen vaststellingen en

tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek en voeren bijgevolg de schending aan van de materiële

motiveringsplicht zodat het middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

7. Nopens de status van vluchteling

7.1. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoekers zijn

ertoe gehouden de stukken waarover zij beschikken of kunnen beschikken voor te leggen. Verzoekers

leggen hun oude identiteitskaart voor, hoewel ze eerder bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarden

dat deze identiteitskaarten in Pakistan waren achtergelaten. Verzoekers bewering dat hij dit zegde

omdat hij “niet zeker [wist] of ik het bijhad” (zie gehoorverslag CGVS, p. 5), kan niet overtuigen nu

enerzijds gevraagd werd welke identiteitsdocumenten ze bezitten en anderzijds welke ze kunnen

voorleggen. Aldus hielden verzoekers bewust informatie achter. Volgens de objectieve informatie die

door de commissaris-generaal aan het administratief dossier werd toegevoegd blijkt dat op basis van

verzoeksters identiteitskaart een paspoort werd aangevraagd. Waar het verzoekschrift stelt dat de

commissaris-generaal “stappen had kunnen ondernemen teneinde te vernemen of de verzoekster

inderdaad een paspoort gekregen had”, gaat verzoekster eraan voorbij dat er door de commissaris-

generaal informatie werd ingewonnen aangaande het uitzicht van de identiteitskaart en het geenszins de

bedoeling is dat hij de lacunes in de bewijsvoering van verzoekster gaat opvullen. Bovendien ziet de

Raad de noodzaak van een bijkomend verhoor niet in nu verzoekster reeds tijdens het CGVS-verhoor

geconfronteerd werd met de betekenis van het gaatje in haar identiteitskaart. Verzoekster heeft aldus

manifest en vrijwillig ook op dit punt foute verklaringen afgelegd waarin ze overigens volhard in het

verzoekschrift. Ze tracht immers haar beweringen bij te sturen door te stellen “toen verzoekster nog een

klein kind was” werden door haar ouders stappen ondernomen om voor haar een paspoort te verkrijgen

maar geeft nog steeds niet toe dat ze in Pakistan effectief een paspoort had, noch legt ze het voor,

hoewel uit het verzoekschrift blijkt dat ze nog steeds contact heeft met haar familie in Pakistan.

Daarenboven is verzoekster geboren in 1973 en was ze in 1992 (uitreikingdatum van haar
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identiteitskaart) aldus geen kind -en al zeker geen klein kind- meer maar een volwassen persoon.

Evenmin legt ze een moderne nieuwe identiteitskaart neer (zie kaart echtgenoot) die ze nochtans nodig

had om een nieuw paspoort aan te vragen. Verzoekster houdt aldus informatie achter over het al dan

niet gebruik van haar (vorig) paspoort en toont niet aan wanneer ze haar land verliet, noch waar ze

verbleef vooraleer in België asiel aan te vragen. Dit klemt te meer nu verzoekster evenmin de

geboorteaktes neerlegt van haar kinderen en niet aantoont waar ze geboren zijn en wie de vader is.

7.1.1. Voorgaande kan niet worden losgezien van de ongeloofwaardige verklaringen over de reisweg.

Dat ze met behulp van een smokkelaar en een vals paspoort naar Europa zijn gereisd, is

ongeloofwaardig aangezien 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 verzoekers verklaren deze controles in het gezelschap van drie minderjarige

kinderen te hebben kunnen omzeilen, dienen zij dit nauwgezet en overtuigend toe te lichten. Verzoekers

onwetendheden ondermijnen de geloofwaardigheid van hun voorgehouden reiswijze zodat zij niet

aannemelijk maken illegaal gereisd te hebben. Dit klemt te meer nu verzoekers uitdrukkelijk verklaarden

geen problemen te hebben met de Pakistaanse autoriteiten (zie gehoorverslag CGVS, p. 4), en

verzoekster beschikte over een paspoort dat ze na 1992 heeft aangevraagd en mogelijk nog geldig was.

Verzoekers konden hoe dan ook het land legaal verlaten, desgevallend met een nieuw paspoort.

Bovenstaande vaststellingen tasten op fundamentele wijze hun geloofwaardigheid aan en aldus ook de

waarachtigheid van de asielmotieven en de verklaring illegaal gereisd te hebben en geen paspoort te

kunnen voorleggen.

7.2. Verzoekers stellen Pakistan te zijn ontvlucht uit vrees voor de ex-echtgenoot van verzoekster en

omwille van ruzie met verzoekers familie na zijn huwelijk met verzoekster.

7.3. Verzoeker heeft door zijn huwelijk met verzoekster een huwelijksbelofte tussen zijn familie en de

familie van zijn voormalig verloofde gebroken. Indien aannemelijk is dat dit tot problemen kan leiden en

mogelijk tot (discussies over) schadevergoeding dan kan geen noodzaak aan internationale

bescherming worden afgeleid uit dergelijke familiale kwesties.

7.4. De kern van het asielrelaas ligt in de problemen met de ex-echtgenoot van verzoekster. Verzoekers

leggen meerdere documenten neer ter ondersteuning van hun beweringen.

7.4.1. Het op het CGVS neergelegde krantenartikel en het nieuw toegevoegde krantenartikel over de

zoektocht van de ex-echtgenoot naar de kinderen zijn geen vaststaand bewijs. Het is immers een feit

van algemene bekendheid dat de bewijswaarde van kranten relatief is en ze onder meer niet gekant zijn

tegen de publicatie van artikels tegen betaling. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, is het niet de

taak van de commissaris-generaal om de authenticiteit van het tijdschrift na te gaan nu de bewijslast op

de kandidaat-vluchteling rust. Bovendien blijkt de vertaling van het nieuwe krantenartikel onvolledig

aangezien in de oorspronkelijke tekst naast het telefoonnummer ook het jaartal 2009 voorkomt en

hierover niets wordt gemeld in de vertaling.

7.5. De medische attesten tonen aan dat verzoekster medisch en psychologische verzorging kreeg,

maar is geen bewijs van de oorzaak noch van de waarachtigheid van haar asielmotieven. Een medisch

attest is geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de verzoekende partij haar 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).

7.5.1. Verzoekers gaan eraan voorbij dat de essentie van hun relaas niet wordt aangetoond. Verzoekster

verklaart dat haar man haar op 11 januari 2009 had verlaten nadat ze eerst verstoten werd per telefoon.

Vervolgens zouden ze op 2 februari 2009 gescheiden zijn (zie CGVS-verhoor verzoekster p. 5).

Verzoekster wenste deze scheiding nu ze verklaart het slachtoffer geweest te zijn van huislijk geweld.

Verzoekster legt echter geen bewijs van een vorig huwelijk neer, noch van de echtscheiding. Verzoeker
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gaf tijdens het CGVS-verhoor zelf aan dat het neergelegde juridisch advies (zie stukken administratief

dossier) geen bewijs van de scheiding vormt (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). Dat verzoekers dergelijke

documenten niet bijhebben kan verbazen aangezien ze ook voor hun huwelijk moesten bewijzen dat

verzoekster gescheiden was. Ten slotte in zoverre aan de klacht die ingediend werd door verzoeksters

moeder op 4 september 2010 (zie nieuwe stukken) geloof moet worden gehecht nu een dergelijke klacht

eenzijdig opgetekende verklaringen zijn en geen bewijs vormen van de waarachtigheid van de daarin

opgenomen feiten, dient zoals verzoekster zelf aangeeft vastgesteld te worden dat de moeder van

verzoekster uitdrukkelijk de ex-echtgenoot van verzoekster als schoonzoon aanwijst en ze dus niet

bekend blijkt met verzoeksters huidig huwelijk. Uit bovenstaande dient dan ook te worden besloten dat

verzoekers een onvolledig beeld ophangen van hun situatie, de mogelijk gewijzigde burgerlijke stand en

hiervoor geen aannemelijke verklaring geven. In zoverre verzoekster angst heeft van haar (ex-)

echtenoot omwille van het hoederecht van de kinderen moet ze aantonen dat deze haar niet zijn

toegewezen.

7.5.2. Verzoekers menen dat ze geen bescherming konden krijgen in Pakistan. Ze verklaren dat de

politie onmachtig en/of onwillig is (zie ook nieuwe stukken: klacht neergelegd te Florenne). Aangezien

kan worden vastgesteld dat de politie in Pakistan zowel de klacht van verzoekster bij de politie in Lahore

naar aanleiding van de bedreigingen van haar ex-man, als deze van haar moeder registreerde (nieuw

stuk) kan hieruit geen onwil worden afgeleid. Verzoeker is niet ernstig wanneer hij meent dat hij

“misschien had moeten wachten totdat hij fysiek overvallen of zelfs vermoord werd, opdat de

Pakistaanse overheden iets zouden kunnen ondernemen en opdat de tegenpartij uiteindelijk zou

erkennen dat deze laatsten machteloos zijn wat hun politiek betreffende de bescherming van de

bevolking en hun preventieve acties betreft”. Immers zijn bewering aangaande de werking van de

Pakistaanse politie is niet gestaafd en verzoekers laten zelf na een correct beeld te geven van hun

situatie. Immers ook indien verzoekers gevolgd worden, dan nog moeten ze aantonen dat de problemen

aangaande de scheiding en de toewijzing van de kinderen reëel zijn. Zoals reeds opgemerkt worden de

geboorteaktes van de kinderen niet neergelegd, noch wordt toegelicht hoe dit hoederecht georganiseerd

werd en wie de toewijzing verkreeg.

7.5.3. Daarnaast wordt evenmin aangetoond dat de (ex-)man van verzoekster lid was van de ‘Jamat ud

Dawa’. Verzoeker verklaarde tijdens het verhoor dat verzoekster de organisatie ‘Jamat ud Dawa’ niet

vermeldde in de aanklacht (zie gehoorverslag CGVS, p. 8), wat opmerkelijk is gezien ze reeds een

brochure van deze organisatie in de kleren van haar man had gevonden. Volgens verzoeker had

verzoekster hem in “2008, weet maand niet” (zie gehoorverslag CGVS man, p. 6) de brochure getoond

die ze in de kledij van haar eerste man had gevonden, terwijl verzoekster aanvankelijk verklaarde de

brochure zes maand voor hun aankomst in België toonde, om dit later te wijzigen in zes maand voor ze

in januari 2009 Islamabad verlieten (zie gehoorverslag CGVS vrouw, p. 5). Verzoeker wijt deze “kleine

verwarring” aan “de concentratiestoornissen van de echtgenote van verzoeker, en die door haar

psychologe of gewoon door de retranscriptie van de verklaringen van de verzoekster bevestigd worden

(noch de jurist, noch de verzoekster hebben zich in hun moedertaal uitgedrukt)”. Uit het psychologisch

rapport van verzoekster blijkt dat ze psychische problemen kent door de mishandelingen van haar ex-

echtgenoot. Het psychologisch attest werd opgesteld op basis van verklaringen van verzoekster. De

psychologe is bezwaarlijk geplaatst om de geloofwaardigheid van die verklaringen te bevestigen te meer

nu ook de verklaringen tussen de beide echtgenoten strijdig zijn. De poging van verzoekers tot het a

posteriori bijsturen van de verklaringen van verzoeker door te stellen dat hij wel had verklaard dat zijn

echtgenote ‘Jamat ud Dawa’ in de klacht had vermeld, vindt geen steun in het administratief dossier,

noch worden hieromtrent beëdigde vertalingen neergelegd. Verzoekers tonen dan ook niet aan dat, zelfs

indien de verklaringen rond de echtscheiding waarachtig zijn, deze niet kunnen worden opgelost

(desnoods gerechtelijk) in Pakistan. Dit klemt te meer nu verzoekers geen ernstige pogingen

ondernamen om desgevallend een andere vorm van nationale bescherming in te roepen en ze klacht

neerlegden tegen onbekenden en niet tegen de ex-echtgenoot of diens organisatie. Daarbij tonen ze

evenmin aan dat ze -indien nodig- niet kunnen beschikken over een binnenlands vluchtalternatief. Dat

verzoekster in Pashawar ook onzeker was en kampt met psychologische problemen, duidt op

subjectieve problemen die verzoekster ook in België ervaart. Echter verzoekers dienen aan te tonen dat

hun vrees voor vervolging gegrond is in de zin van het vluchtelingenverdrag, wat niet het geval is. Aldus

tonen ze niet aan nood te hebben aan internationale bescherming.
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7.5.4. Ten slotte merkt de Raad op dat verzoeker en zijn echtgenote een tolk Engels kozen en wensten

dat de procedure in het Nederlands zou worden gevoerd. Dat de advocaat het Nederlands niet als

moedertaal heeft, kan bezwaarlijk de commissaris-generaal aangerekend worden.

7.5.5. Verzoekers verwijzen verder naar een arrest van de Raad van State, met name een beroep tegen

een weigering van verblijf door de commissaris-generaal. Daargelaten dat de rechtspraak geen

precedentenwerking heeft dient te worden opgemerkt dat verzoekers niet aantonen dat hun echtelijke en

familiale problemen een godsdienstvervolging betreft. Evenmin maken verzoekers aannemelijk dat de

politieoverheden vrijwillig niet tussenkomen, noch dat verzoekster als gescheiden vrouw vervolging

vreest. De Raad moet haar oordeel steunen op de feiten en middelen aangevoerd door de verzoekende

partij. Het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692 ).

7.6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen 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.

8. Nopens de subsidiaire bescherming

8.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en stelt dat “het subsidair beschermingsstatuut hem op zijn minst

verleend moet worden op basis van het artikel 48/4, §2, b) van de wet van 15 december 1980”.

8.2. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden vastgesteld dat voor iedere

vorm van internationale bescherming, ook voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot medewerking

berust op de verzoekers. Deze dienen ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk alle nuttige

elementen noodzakelijk voor de beoordeling van zijn verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen

onder meer alle documenten van verzoekers en die van relevante familieleden met betrekking tot

identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met artikel 4,

lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Bij het ontbreken van deze

elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden. Zoals hoger gesteld blijven

verzoekers hier in gebreke.

8.3. Verzoekende partijen hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de criteria van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoekende partijen beroepen zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Uit bovenstaande blijkt dat verzoekers

niet aantonen internationale bescherming nodig te hebben nu de kern van hun relaas niet wordt

aangetoond, noch wordt aangetoond dat ze desgevallend de problemen met de ex-man niet konden

ontlopen door zich elders in Pakistan te vestigen. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere

elementen van de dossiers blijkt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

9. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV 57 552 / IV en RvV 57 562 / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig december tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


