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nr. 71 006 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 10 augustus 2011

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

staatlozen van 11 juli 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 advocaat M. VERRELST, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt

voor de verzoekende partij, 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 31 augustus 2010, verklaart er zich

op 6 september 2010 vluchteling.

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

beschermingsstatus bij beslissing van 11 juli 2011, verstuurd op 11 juli 2011.

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

“Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Pakistan, meer bepaald zou u geboren zijn in Nowshera

in de provincie Khyber-Pakthunkhwa. U bent geboren op 9 oktober 1995 en bent nog minderjarig. U

woonde vanaf driejarige leeftijd in Gujarat. U ging gedurende negen jaar naar school. Uw vader werkte



RvV X - Pagina 2

nog steeds in Nowshera en was er secretaris van een politicus van de “PML-Q” (Pakistan Muslim

League-Q). Uw moeder, uw zus en uzelf gingen in augustus 2010 op bezoek bij uw vader in Nowshera.

Op 21 augustus 2010 werd uw vader op straat in Nowshera, samen met uw zus, vermoord. U was thuis

op dat ogenblik, maar uw moeder was er niet. Een vriend van uw vader is u thuis komen halen en

vertelde u dat uw vader en zus vermoord waren. Die vriend nam u mee naar zijn huis en hij vertelde u

dat u onmiddellijk Pakistan moest verlaten omdat ook uw leven in gevaar was. Hij regelde uw vertrek uit

Pakistan. Op 31 augustus 2010 vertrok u met valse documenten vanuit Pakistan naar België waar u op

6 september 2010 asiel aanvroeg. Ter staving van uw relaas legde u een attest van het Rode Kruis

dienst Tracing voor. Via deze weg trachtte u contact te zoeken met uw moeder, met wie u sinds 21

augustus 2010 geen contact meer had.”

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:

“Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) stelt vast dat uw

verklaringen vaag en onsamenhangend zijn waardoor afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid

van uw asielaanvraag. Vooreerst blijkt u amper op de hoogte te zijn van wat er precies gebeurd is met

uw familie (zie gehoorverslag CGVS p.7-13). Zo kent u niet de naam van de politicus voor wie uw vader

zovele jaren als secretaris zou hebben gewerkt. Hoewel u in Gujarat (provincie Punjab) woonde en uw

vader in Nowshera, hadden jullie wel nog regelmatig contact, uw vader kwam immers af en toe naar

Gujarat (zie gehoorverslag CGVS p.7). Hoewel u nog minderjarig was, kan toch redelijkerwijze verwacht

worden dat u de naam van de werkgever van uw vader bij naam kent, minstens toch indien het een

politicus was en uw vader dienst deed als diens secretaris. Dit des te meer indien dit de basis is van de

problemen die u deden besluiten om Pakistan te verlaten in augustus 2010. U kende zijn naam niet, u

kende ook geen bijnaam of roepnaam van de politicus (CGVS p. 7). U kan ook niet zeggen of die

politicus parlementslid was. U wist evenmin veel te vertellen over het werk van uw vader, u wist niet of

hij een bureau (office) had en hoe hij werd betaald als secretaris. Zo wist u ook helemaal niet door wie,

wanneer en hoe de begrafenis van uw vader en uw zus werden geregeld. Dit is niet geloofwaardig

gezien u de oudste zoon van uw familie bent. Verder wist u niets over de politieke partijen en hun ruzie

die volgens u aan de basis zou liggen van de moord op uw vader. U gebruikte steeds zelf de term “Q-

league” om de partij waarmee uw vader was gelinkt aan te duiden. Maar u wist niet zeker of dit hetzelfde

is als de “PML-Q”, hetgeen nochtans de officiële naam van deze partij is (CGVS p. 11). Aangezien u

Musharaf als leider aanduidde van die partij, kan verondersteld worden dat u naar de “PML-Q” verwees.

De tegenpartij benoemde u ook verkeerdelijk als “PP”. U verwijst waarschijnlijk naar de partij die

momenteel aan de macht is zijnde de “PPP”. U wist echter niet waar de “Q” in “PML-Q” en de afkorting

“PP” voor staan (CGVS p. 11). U kende geen details van de moord op uw vader of zus. Nochtans had u

contact met een vriend van uw vader die u wist te vertellen over de moord (CGVS p. 9). Dat u zich bij

deze persoon niet informeerde is niet echt geloofwaardig. U wist bovendien niet duidelijk de naam van

deze persoon. Na expliciete vraagstelling zei u dat het iets als “Liaquat” is. En hoewel deze persoon uw

reis naar Europa op slechts enkele dagen tijd kon regelen, had u geen contactgegevens van deze

persoon gevraagd of gekregen (CGVS p. 9). Dat hij geen telefoonnummer kon geven omdat hij er geen

had is weinig geloofwaardig. Het CGVS merkt daarbij op dat uw minderjarigheid geen excuus is om op

deze vragen geen antwoord te kennen. Dat u niet van alle details op de hoogte bent kan u niet worden

aangerekend. Maar dat u zich enerzijds beroept op dit incident als zijnde de reden van uw definitieve

vertrek uit uw land van oorsprong en anderzijds geen kennis blijkt te hebben van dit incident en de

context, is niet geloofwaardig, des te meer u de oudste en enige zoon van de familie bent. Wat er ook

van zij, uw verklaring dat uw leven bedreigd was in Pakistan kan niet overtuigen. U verklaarde dat uw

vader en uw zus werden vermoord, waaruit zou blijken dat ook u zou gedood worden. Zo er al geloof

dient te worden gehecht aan deze moorden, dan nog weet u niets over de redenen of omstandigheden

ervan, zodat u niet aannemelijk maakte dat u ook zou worden vermoord. U gaf trouwens aan nooit

voordien bedreigd te zijn geweest, nooit voordien kende u enige persoonlijke problemen (zie

gehoorverslag CGVS p.12, 15). U diende evenmin klacht in wat de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas verder ondermijnt. Dat u niet zou weten of iemand anders, meer bepaald dan de vriend van

uw vader die u zou hebben opgevangen, klacht indiende, is helemaal niet geloofwaardig (zie

gehoorverslag CGVS p.15). U blijkt evenmin te weten of er iets gebeurd is met de politicus voor wie uw

vader zou gewerkt hebben (CGVS p. 15). U weet ook niet of het incident, de moord op uw vader en zus,

ergens werd gepubliceerd of ergens vermeld werd in de media (zie gehoorverslag CGVS p.13). Verder

geeft u waar nergens elders in Pakistan te kunnen wonen omdat de vriend van uw vader dat gezegd
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had (zie gehoorverslag CGVS p.15). Dit zijn vage verklaringen die niet kunnen overtuigen. U verwees

naar uw oom in Gujarat die ook problemen had waardoor u hem niet zou kunnen contacteren waardoor

u ook daar niet terecht kon. Echter over diens problemen wist u ook al helemaal niets te vertellen. U wist

niet met wie hij problemen had, noch wist u waarover deze problemen gingen (zie gehoorverslag CGVS

p.8). Dat is niet geloofwaardig gezien u bijna uw hele leven bij uw oom in Gujarat hebt gewoond.

Tenslotte legde u geen enkel document neer ter staving van uw asielaanvraag. U legde geen enkel

identiteitsdocument neer, noch enig reisdocument, noch enig document dat uw asielrelaas zou kunnen

staven. U verklaarde geen contact meer te hebben met iemand in Pakistan omdat u geen

contactgegevens zou hebben. Deze verklaring kan niet overtuigen. U had een adres in Gujarat dat u

kon contacteren, u kon uw school aanschrijven zoals u zelf aangaf, u kon vrienden contacteren, u kon

verre verwanten proberen te contacteren, en dat u geen contactgegevens zou hebben van de vriend

van uw vader die u naar Europa stuurde is evenmin geloofwaardig. De brief van het Rode Kruis die u

voorlegt kan gezien deze vaststellingen de appreciatie van het CGVS inzake uw asielaanvraag niet in

positieve zin wijzigen. Uit de brief blijkt alleen dat u door het Rode Kruis geïnformeerd bent over de

Tracing-procedure, niet dat u er een beroep op hebt gedaan.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker put een enig middel uit een schending van de artikelen 48/2 tem. 48/5, 52 §2, 57/6, 2de

lid en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot

wijziging van de wet van 15 december 1980, artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen, de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

In casu stelt verzoeker dat de vastgestelde gebrekkige kennis over het werk van zijn vader en de

politieke partijen hem niet kan verweten worden, aangezien hij thans maar 15 jaar is en op het moment

van de feiten zelfs maar 14 jaar oud. Bovendien stond hij weinig in contact met zijn vader. Het

Commissariaat-generaal heeft bij het nemen van de bestreden beslissing dan ook te weinig rekening

gehouden met zijn profiel. Verzoeker ontkent verder dat hij tijdens het gehoor voor het CGVS altijd naar

de “PP” zou hebben verwezen in plaats van naar de “PPP”. Dit moet een vertaalfout van de tolk zijn

geweest want hij heeft wel degelijk “PPP” gezegd, net zoals tijdens zijn gehoor voor de DVZ trouwens.

Er kan hem bovendien evenmin verweten worden de problemen van zijn oom niet te kennen.

2.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt

aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de

bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007, nr. 166.392). De Raad stelt vast dat

verzoeker tal van artikelen en principes aanvoert, doch verzuimt aan te geven op welke wijze de

bestreden beslissing deze artikelen of principes geschonden heeft. Verzoeker vraag in hoofdorde hem

te erkennen als vluchteling, minstens hem de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen.

2.3. De commissaris-generaal stelde vast dat verzoekers verklaringen vaag en onsamenhangend zijn,

waardoor er afbreuk wordt gedaan de geloofwaardigheid van zijn asielaanvraag, omdat (i) verzoeker amper

op de hoogte blijkt te zijn van de politieke/professionele activiteiten van zijn vader, terwijl deze aan de basis

liggen van de problemen die hem deden besluiten Pakistan te verlaten; (ii) verzoeker niet wist door wie,

wanneer en hoe de begrafenis van zijn vader en zus werd geregeld; (iii) verzoeker niets wist over de

politieke partijen en hun ruzie die volgens hem aan de basis zou liggen van de moord op zijn vader; (iv)

verzoeker niet op de hoogte is van de verdere evolutie van de door hem aangehaalde problemen, in casu of

er klacht werd ingediend tegen de moord op zijn vader en zus, wat er met de politicus voor wie zijn vader

zou gewerkt hebben is gebeurd én of er in de media iets werd gepubliceerd over deze moord; (v) verzoeker

de stelling dat hij nergens elders in Pakistan zou kunnen wonen niet aannemelijk weet te maken; (vi)

verzoeker geen enkel document neerlegde ter staving van zijn asielrelaas en zijn verklaring waarom hij hier

niet in slaagt niet overtuigend is.

2.4. De Raad stelt vooreerst vast dat hoewel dit een essentieel element is in iedere procedure verzoeker

geen begin van bewijs neerlegt omtrent zijn identiteit of nationaliteit en hij dienaangaande geen

aannemelijke verklaring heeft. Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij omtrent zijn reisweg en toont

derhalve niet aan wanneer hij zijn land verlaten heeft en evenmin wanneer hij in België is aangekomen.

Hij verklaarde met het vliegtuig gereisd te hebben vanuit Pakistan via Dubai naar België. Hij moet

bijgevolg in het bezit zijn geweest van een vliegtuigticket of instapkaart waaruit kan blijken wanneer en
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waar in Europa hij is aangekomen. Het ontbreken van identiteits- en reisdocumenten, zonder dat

daarvoor een aannemelijke reden aanwezig is, ondermijnt de geloofwaardigheid van het asielrelaas

(RvS 15 juli 1992, nr. 40.037; RvS 5 juni 2001, nr. 96.146).

Waar verzoeker stelt dat het Commissariaat-generaal te weinig rekening heeft gehouden met zijn profiel,

kan het volgende worden opgemerkt. Aangenomen kan worden dat verzoeker niet elk detail van het

beroepsleven van zijn vader en van de door hem aangehaalde problemen kent, doch niet dat hij op

geen enkel van deze vragen een antwoord kent. Verzoeker zou minstens de naam zou moeten kennen

van de politicus voor wie zijn vader werkte. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift aan dat hij één keer

per maand en soms om de twee maanden zijn vader ging bezoeken of zijn vader naar huis kwam en dat

ze dan enkele dagen tot een week samen waren. Daaruit kan worden besloten dat ze toch geregeld

contact hadden. Aangezien verzoeker daarbij ook naar zijn vader ging, mag worden verwacht dat hij op

de hoogte is van zijn vaders leefwereld. Dat verzoeker bovendien niets weet over de omstandigheden

van de moorden, noch over de redenen, en al evenmin door wie, wanneer en hoe de begrafenis van

zijn vader en zus geregeld werd is niet aannemelijk temeer daar hij de oudste zoon van de familie was.

Hoe dan ook mag ook van een jeugdig persoon worden verwacht dat hij in staat is met betrekking tot

belangrijke feiten en gebeurtenissen die de essentie van het asielrelaas uitmaken voldoende duidelijke

en coherente informatie te verstrekken. Bovendien maakt verzoeker op geen enkele wijze aannemelijk

dat hij zelf iets heeft te vrezen. Verzoeker weet immers niet waarom zijn vader is vermoord en hij is zelf

op geen enkele wijze bedreigd. Verzoeker stelt dat hij als alleenstaande minderjarige een gemakkelijk

doelwit kan zijn. Dit betekent echter niet dat hij ook daadwerkelijk een risico loopt zo er al enig geloof

kan worden gehecht aan het asielrelaas waarvan overigens zelfs geen begin van bewijs wordt

bijgebracht.

2.5. 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 negentwintig november tweeduizend en elf

door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


