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nr. 71 003 van 29 november 2011

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 8 september 2011

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

staatlozen van 8 augustus 2011.

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 30 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 oktober

2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL, loco

advocaat S. MICHOLT, 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. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 18 juni 2010, verklaart er zich

dezelfde dag vluchteling.

1.2. De commissaris-generaal weigert verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus bij beslissing van 8 augustus 2011, verstuurd op 9 augustus 2011.

1.3. De bestreden beslissing geeft de feiten als volgt weer:

“U verklaarde de Pakistaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Karachi. U werkte als

distributeur van dranken. Doordat de voertuigen waarmee de werknemers van uw bedrijf rondreden al

vier keer overvallen waren en u het te gevaarlijk vond, besloot u uw zaak stop te zetten. In november
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2008 investeerde u 3 miljoen roepies in het autoverhuurbedrijf van I. H. Uw zakenpartner investeerde

1,2 miljoen roepies. Met dat geld zou I. H. auto’s kopen om die vervolgens te verhuren. U zou 70% van

de winst krijgen en hij zou de overige 30% voor zichzelf houden. Dit zou betekenen dat u maandelijks

250.000 roepies zou ontvangen. Na twee of drie maanden te hebben betaald, kreeg u echter niets meer.

Op 19 mei 2009 kwamen jullie overeen dat I. H. aan u en uw zakenpartner het geïnvesteerde geld zou

teruggeven, door middel van een cheque. Op 20 mei 2009 ontving u deze cheque, maar met de

boodschap dat u hem pas vanaf augustus kon innen. Op 1 augustus 2009 ging u naar de bank maar de

cheque kon niet uitbetaald worden omdat er onvoldoende geld op de rekening stond. Op 10 augustus

2009 ging u naar de politie om klacht in te dienen. De politie stelde een FIR (First Information Report) op

en arresteerde I. H. Enkele dagen later werd hij echter op borg vrijgelaten. Op 24 augustus 2009

stuurde de rechtbank de eigendomsbewijzen van zes voertuigen ter verificatie naar I. H. Hij diende deze

daarna terug te sturen naar de rechtbank. Aangezien hij naliet dit te doen, diende hij zich op 3 november

2009 ter verantwoording aan te bieden op de rechtbank. Ook hier daagt hij niet op. Op 20 januari 2010

geeft de rechtbank de opdracht om vier voertuigen van I. H., die op dat moment voortvluchtig is, in

beslag te nemen. Op 14 maart 2010 verscheen er een opsporingsbericht in de krant. Op 26 maart 2010

werd u ontvoerd. U werd daarbij geslagen en kreeg een messteek in uw schouder. Enkele uren later

werd u vrijgelaten. U besloot het land te verlaten en begon uw reis naar Europa te regelen. Op 7 mei

2010 kreeg u een Schengenvisum. Op 29 mei 2010 verklaarde u voor de rechtbank dat u en uw

familieleden met de dood worden bedreigd door I. H. Hij zou u namelijk voortdurend telefonisch

teisteren. Op 6 juni 2010 nam u een vlucht van Karachi naar Istanboel. Op 8 juni 2010 vloog u

vervolgens van Istanboel naar Milaan. U verbleef een week in Italië en reisde dan per trein naar Parijs.

Daar bleef u twee dagen en werd dan door een smokkelaar naar Brussel gebracht. Op 18 juni 2010

diende u een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. Ter staving van uw asielaanvraag legde u

volgende documenten neer: een kopie van enkele bladzijden uit uw paspoort, een kopie van uw

identiteitskaart, een kopie van de identiteitskaart van uw echtgenote, een declaration of withdrawal

(overeenkomst betreffende terugbetaling geïnvesteerde geld), een kopie van de FIR die u indiende, een

kopie van de cancellation of bail application, een gelegaliseerde kopie van de application for threats to

kill, een document betreffende de verkoop van eigendom, een gelegaliseerde kopie van een show case

notice, een gecertificeerde kopie van inbeslagname van voertuigen, een kopie van een

opsporingsbericht, een medisch attest, bankuittreksels, een kopie van een cheque, een kopie van het

bewijs dat de cheque werd ingediend, een kopie van de bevestiging van de bank dat de cheque niet kan

worden uitbetaald, een kopie van de vraag van de politie aan de bank of de cheque vals is, een kopie

van de bevestiging van de bank aan de politie dat de cheque vals is, een kopie van een certificaat van

domicilie, een kopie van uw huwelijksakte, een kopie van de registratie van uw kinderen, een kopie van

vier schoolcertificaten/diploma’s, een acknowledgement certificate van uw zaak, een national tax

number certificate, een visitekaartje, twee kopieën van attesten van een bank voor uw visumaanvraag,

een kopie van uw visumaanvraag, een elektronisch vliegtuigticket, een boarding ticket, een ticket van

money exchange, een ticket van een taxi in Italië en een krantenartikel.”

Verzoeker betwist dit feitenrelaas niet.

1.4. De bestreden beslissing stelt dat verzoeker er niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat hij een

gegronde vrees heeft voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico loopt op

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. De beslissing berust op

volgende gronden:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde vrees voor vervolging door I. H.

vreemd is aan de criteria vermeld in de Vluchtelingenconventie, die internationale bescherming biedt

aan personen die hun land van herkomst dienen te verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging

omwille van hun religie, ras, politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een sociale groep. De

bedreigingen die u zou hebben ervaren, kunnen niet onder het Vluchtelingenverdrag ressorteren.

Immers, het betreffen hier louter criminele, en dus gemeenrechtelijke feiten, die geen uitstaans hebben

met één van de vijf hierboven vermelde criteria. Evenmin zijn er redenen om u, op basis van de door u

aangehaalde vluchtmotieven, de status van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art.

48/4, §2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. U hebt immers niet aannemelijk gemaakt dat er

in uw hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst. Er

dient te worden opgemerkt dat u de Pakistaanse autoriteiten aan uw kant hebt. Dit blijkt uit uw

verklaringen en de documenten die u hebt neergelegd. Toen bleek dat de cheque voor de terugbetaling

van uw geld niet kon worden uitbetaald, stapte u naar de politie om hierover klacht in te dienen. De

politie stond u ter dienst en registreerde de klacht. Meer zelfs, I. H. werd kort nadien gearresteerd. Dat

hij kort daarna op borgtocht werd vrijgelaten, impliceert niet dat u geen bescherming kan krijgen van de
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Pakistaanse autoriteiten. Het niet voldoen aan de terugbetaling is geen zwaar misdrijf. Bovendien

verklaarde I. H. na zijn vrijlating de betaling uit te voeren en diende hij een borgtocht van 3.956.000

roepies te betalen, het bedrag dat hij u verschuldigd was. Het feit dat I. H. na zijn vrijlating met de

noorderzon verdween, kan moeilijk toegeschreven worden aan incompetentie vanwege het gerecht.

Wanneer I. H. op 3 november 2009 verzaakte op te dagen op de rechtbank lieten de Pakistaanse

autoriteiten zelfs een opsporingsbericht verschijnen in de krant. Tevens werden vier voertuigen van I. H.

in beslag genomen. Uw verklaring dat niemand de auto’s in beslag zou hebben genomen en dat dit

enkel op papier wordt gezegd (zie gehoorverslag CGVS p. 8), is louter een bewering van uwentwege.

Op 29 mei 2010, enkele dagen voor uw vertrek uit Pakistan, wanneer u uw reis al helemaal had

geregeld, verscheen u nog voor de rechtbank en verklaarde u dat u met de dood werd bedreigd en

telefonisch werd lastig gevallen door I. H. Dit betekent dat er op het moment van uw vlucht nog steeds

een gerechtelijke procedure liep tegen I. H. Dat u toen nog een verklaring aflegde op de rechtbank wijst

erop dat u niet al uw vertrouwen in het gerecht had verloren. Er dient te worden opgemerkt dat u op

geen enkele wijze hebt aangetoond dat u geen bescherming zou kunnen verkrijgen van de Pakistaanse

autoriteiten. Er werd immers een rechtszaak tegen I. H. gestart met de bedoeling de dader te berechten.

Verder merkt het CGVS op dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat het persoonlijke conflict met I. H.

het lokale niveau van Karachi overstijgt. Indien u, ondanks de stappen die het Pakistaanse gerecht

ondernam tegen deze persoon, een bepaalde vrees kende ten aanzien van de persoon van I. H., stond

niets u in de weg om eventueel tijdelijk elders in Pakistan te gaan wonen. Het intern vluchtalternatief is,

wat betreft eventuele problemen met I. H., dan ook op u van toepassing. Daarbij merkt het CGVS nog

op dat u weliswaar verschillende documenten ter staving van uw relaas voorlegde, maar geen van die

documenten kan uw ontvoering staven. De door u wel neergelegde documenten, kunnen bovenstaande

beslissing niet wijzigen. De kopie van uw identiteitskaart en de kopie van enkele bladzijden uit uw

paspoort vormen een begin van bewijs van uw identiteit en uw nationaliteit. Hieraan wordt evenwel niet

getwijfeld. De overige door u neergelegde documenten tonen aan dat u een interpersoonlijk conflict had

met I. H. dat tot een rechtszaak heeft geleid. Ze vermogen evenwel niet aan te tonen dat u geen

bescherming kan krijgen van de Pakistaanse autoriteiten. De andere documenten staven uw reis naar

Europa, hetgeen evenmin door het CGVS wordt betwijfeld.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen en in ondergeschikte orde om

hem subsidiaire bescherming te verlenen. Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing.

Verzoeker stelt dat de feiten complexer zijn dan de bestreden beslissing voorhoudt en dat I. H. aan het

hoofd staat van een criminele maffiose organisatie en hij erin geslaagd is om met een valse borg vrij te

komen. Hij zou geïnfiltreerd zijn in de gerechtelijke instanties en volgens objectieve bronnen

bescherming genieten van de grote politieke partijen.

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing niet twijfelt aan de feiten die zich voorgedaan hebben.

Verzoeker benadrukt dat I. H. vele aanhangers heeft en hij deel uitmaakt van een groot netwerk en hij

dan ook niet over een intern vluchtalternatief beschikt. Hij verwijst naar objectieve bronnen die aantonen

dat er in geheel Pakistan ernstige veiligheidsproblemen zijn.

Verzoeker werpt op dat hij het slachtoffer geworden is van “politieke misdaden” en van een criminele

organisatie en hij in die zin tot een sociale groep behoort nl. “een groep die geconfronteerd wordt met

criminele activiteiten en die niet de nodige bescherming krijgen van de autoriteiten”. Hij werpt ook op dat

hij behoort tot de Urdu gemeenschap in Karachi en de kans bestaat dat hij het slachtoffer zou worden

van gewelddaden. Verzoeker stelt dat hij weinig vertrouwen heeft in het Pakistaanse gerechtssysteem

en de autoriteiten.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus ten slotte stelt verzoeker dat de veiligheidssituatie

in Pakistan allerminst veilig te noemen is en hij verwijst naar een reisadvies van de FOD Buitenlandse

Zaken en naar persberichten. Ook herhaalt hij dat hij geterroriseerd werd door een criminele bende en

hij onvoldoende steun krijgt van de Pakistaanse autoriteiten. Verzoeker heeft op 10 oktober 2011 een

cd-rom neergelegd met daarop een filmpje en twee afbeeldingen.

2.2. De Raad is van mening dat verzoeker niet kan worden erkend als vluchteling en dat hij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Wat verzoekers asielrelaas betreft, wijst de Raad erop dat internationale bescherming slechts kan

worden verkregen bij gebrek aan nationale bescherming. Artikel 1, A, 2 van het Vluchtelingenverdrag,

waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, vereist immers dat de asielzoeker de
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bescherming van zijn land niet kan inroepen, of als gevolg van een vrees voor vervolging niet wil

inroepen. Artikel 48/4 van de vreemdelingenwet vereist dat de asielzoeker zich niet onder de

bescherming van zijn land kan stellen of zich wegens een reëel risico op ernstige schade niet onder de

bescherming van zijn land wil stellen. Het is dus aan de asielzoeker om alle mogelijkheden tot

bescherming uit te putten of te verklaren waarom hij geen beroep deed op de nationale autoriteiten.

De Raad is van mening dat de commissaris-generaal terecht heeft geoordeeld dat verzoeker op geen

enkele wijze heeft aangetoond dat hij geen bescherming zou kunnen verkrijgen van de Pakistaanse

autoriteiten. Tegen I. H. werd immers een rechtszaak opgestart met de bedoeling hem te berechten.

Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift dat hij maar weinig vertrouwen heeft in het Pakistaanse gerecht,

dat corruptie bij de Pakistaanse autoriteiten sterk aanwezig is en dat de gerechtelijke procedure slechts

een schijnvertoning was. Dit staat echter haaks op verzoekers eerdere verklaringen en op de stukken

die hij heeft neergelegd. Daaruit blijkt dat de politie verzoekers klacht tegen I. H. registreerde en dat I. H.

kort nadien werd aangehouden. Toen I. H. op 3 november 2009 verzaakte op te dagen op de rechtbank

lieten de Pakistaanse autoriteiten bovendien een opsporingsbericht verschijnen in de krant. Tevens

werden vier voertuigen van I. H. in beslag genomen. Uit dit alles blijkt dus dat verzoeker wel degelijk een

beroep kan doen op politie en gerecht. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gerechtelijke procedure

slechts een schijnvertoning was. Op de cd-rom zijn volgens verzoeker I. H. en zijn gevolg te zien, wat

volgens hem aantoont dat I. H. vrij op straat kan rondlopen. Verzoeker toont echter op geen enkele

wijze aan dat het hier om I. H. gaat en al evenmin dat het hier om een criminele organisatie gaat.

2.3. Wat de veiligheidstoestand in Pakistan betreft, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat er

in heel Pakistan een gewapend conflict aan de gang is in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift naar een reisadvies van de FOD

Buitenlandse Zaken en naar persberichten over terreurdaden en bendegeweld in Pakistan. Uit deze

stukken blijkt dat er in heel het land ernstige onlusten zijn, dat er gewelddadige aanslagen plaatsvinden

en dat er in Karachi dodelijke slachtoffers vallen bij bendegeweld. Uit deze stukken blijkt echter niet dat

er in heel Pakistan aanhoudend wordt gevochten en dat antiregeringselementen er voortdurend

aanwezig zijn, zodat er geen sprake kan zijn van een conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.4. 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 juncto artikel 48/3

van de vreemdelingenwet noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend en

elf door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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K. ROSIER A. VAN ISACKER


