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nr. 71 009 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 19 juli 2011 heeft

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

17 juni 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 A. DE POURCQ, 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 12 augustus 2003, verklaart er zich

op 17 mei 2010 een derde maal vluchteling.

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

beschermingsstatus bij beslissing van 17 juni 2011, verstuurd op 20 juni 2011.

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

“U zou de Pakistaanse nationaliteit bezitten, Ahmadi zijn en afkomstig zijn van Kotli in het district Sialkot.

U zou aan het hoofd hebben gestaan van de Ahmadi-gemeenschap in uw dorp en geen problemen met

de Pakistaanse autoriteiten hebben gehad. Op 20 oktober 2000 zouden niet-Ahmadi’s op uw huis

hebben geschoten. U zou in de politiekantoren in Badumani en Kila een klacht hebben ingediend, maar
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deze zou niet geregistreerd zijn geweest. Volgens uw verklaringen zou u geviseerd zijn omwille van uw

hoge positie binnen de Ahmadi-gemeenschap in Kotli. Op 15 juli 2001 zou er ‘s nachts door enkele

gewapende mannen op uw deur zijn geklopt, maar u zou niet hebben geopend. U zou toen geen klacht

hebben ingediend omdat u in het verleden geen hulp van de autoriteiten had gekregen. Na dit incident

zou u gedurende twee dagen ondergedoken zijn bij een vriend in Ghatialia. Daarna zou u huiswaarts

zijn gekeerd. Begin 2002 zou u uit vrees voor nieuwe problemen naar Karachi zijn gegaan, waar u

ongeveer drie maanden bij een bevriende Ahmadi zou zijn verbleven. Na drie maanden verblijf in

Karachi zou u naar Lahore zijn gegaan, waar u een maand zou gebleven zijn. Nadien zou u enkele

dagen naar uw geboortedorp zijn teruggekeerd. Omdat u opnieuw problemen vreesde zou u tot

november 2002 in Karachi hebben gewoond. Tijdens uw verblijf in Karachi zou u nooit problemen

hebben gekend. In november 2002 zou u naar uw geboortedorp zijn teruggekeerd. Toen uw huis op 25

en 29 juni 2003 opnieuw door niet-Ahmadi’s werd beschoten, zou u besloten hebben Pakistan te

verlaten. Op 14 juli 2003 zou u uit uw dorp vertrokken zijn. U zou op 12 augustus 2003 in België zijn

aangekomen en de volgende dag een asielaanvraag hebben ingediend. De beslissing van de Dienst

Vreemdelingenzaken van weigering van verblijf van 25 augustus 2003 werd door de Commissaris-

generaal bevestigd op 27 november 2003. Op 3 juni 2005 diende u een tweede asielaanvraag in op

basis van nieuwe elementen. Op de eerste plaats verklaarde u dat u een nieuw probleem zou willen

toevoegen aan de reeds eerder door u afgelegde verklaringen naar aanleiding van uw eerste

asielaanvraag, namelijk dat u en uw vriend Ejaz Ahmad na de schietpartij in een moskee in Ghatialian

van 30 oktober 2000 problemen kregen met organisaties zoals de Sipah-e Sahaba en de Khatme

Nabuwat nadat deze hadden vernomen dat jullie het rechtsproces tegen de daders op de voet volgden.

In dit verband beweerde u verder dat uw vriend Ejaz Ahmad hiervoor op 19 augustus 2001 werd gedood

door aanhangers van de Sipah-e Sahaba en u na zijn dood hiervoor bent moeten onderduiken. U

verklaarde tevens dat u via uw familie in Pakistan vernomen heeft dat de Sipah-e Sahaba thans nog

steeds naar u op zoek zijn en er in uw dorp Kotli een Ahmadi vermoord werd door de Sipah-e Sahaba.

Nadat u tegen de onontvankelijkheidsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 10 juni 2005 in

beroep ging nam het Commissariaat-generaal een bevestigende beslissing van weigering van verblijf op

13 juli 2005. De Raad van State verwierp uw beroep in zijn arrest van 21 oktober 2009. U diende een

derde asielaanvraag in op 20 mei 2010. Ter ondersteuning van uw derde asielaanvraag legt u kopieën

van twee paspoorten, een geboorteakte, een woonplaatsattest, twee verklaringen, een First Information

Report (FIR) en vier internetartikels als nieuwe elementen neer.”

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 wees uw eerste en uw tweede asielaanvraag af omdat er geen geloof kon

worden gehecht aan uw asielmotieven. Naast de nieuwe elementen in uw derde asielaanvraag brengt u

ook wijzigingen en aanvullingen aan in uw asielrelaas. De neergelegde documenten en bijkomende

verklaringen kunnen de initiële beoordelingen van het Commissariaat-generaal en de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen niet wijzigen. Zo dient opgemerkt te worden dat de paspoorten, de

geboorteakte, het woonplaatsattest en de verklaring van de voorzitter van uw organisatie handelen over

uw identiteit en lidmaatschap, maar geen uitstaans hebben met de aangebrachte asielmotieven. De vier

internetartikels getuigen van de algemene situatie van de Ahmadi’s in Pakistan zonder uw persoonlijke

asielmotieven te bespreken. Ook uw bijkomende verklaringen zijn niet in staat het geloof in uw

vluchtverhaal te herstellen. Zo blijft u bij de eerder verklaarde asielmotieven en bouwt u de vervolging

die uw familie zou gekend hebben in 2007 en waarover u een FIR neerlegt voort op de problemen die u

in Pakistan zou gekend hebben. Dat het aangehaalde asielrelaas door het Commissariaat-generaal als

bedrieglijk werd beoordeeld, ondermijnt volledig het geloof dat er gehecht kan worden aan uw

verklaringen omtrent de vervolging die uw familie na uw vertrek uit Pakistan zou gekend hebben. Er

dient ook opgemerkt dat de neergelegde FIR volledig stoelt op de verklaringen van uw zoon, hetgeen de

waarde van dit document sterk nuanceert (CGVS p.4). Verder brengt u in de neergelegde verklaring en

tijdens het gehoor in het kader van uw derde asielaanvraag nieuwe wendingen aan en breidt u op

cruciale vlakken uw asielrelaas uit (CGVS p.3,4). Als u ermee wordt geconfronteerd dat u deze

belangrijke informatie in het kader van uw asielrelaas eerder onvermeld liet, stelt u enerzijds dat u deze

informatie wel vermeldde tijdens het gehoor van uw tweede asielaanvraag. Anderzijds vertelt u dan

weer dat u op instructie van uw organisatie de informatie tijdens uw eerste asielaanvraag geheim hield

(CGVS p.3). Dit is weinig geloofwaardig. Dat u deze essentiële informatie eerst niet zou hebben vermeld

omdat u aan geheimhouding gebonden was, staat bovendien haaks op uw plicht als asielzoeker en kan,
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gezien het feit dat het Commissariaat-generaal telkens het vertrouwelijk karakter van de gehoren

benadrukt, niet volgehouden worden. Uw bewering dat u de Belgische asielinstanties tijdens uw tweede

asielaanvraag reeds over alle aspecten van uw asielrelaas inlichtte, strookt allerminst met de informatie

uit het administratief dossier en tast derhalve uw geloofwaardigheid aan. De vaststellingen die bij uw

eerste en tweede asielaanvraag geformuleerd werden aangaande de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas heeft u door het voorleggen en verklaren van bovenstaande nieuwe elementen geenszins

kunnen weerleggen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker baseert een enig middel op de schending van artikel 1a § 2 van de Conventie van

Genève en van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker is het niet eens met de motivering van de bestreden beslissing en meent wel degelijk in

aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus. Verzoeker verwijst naar het feit dat hij op 25

augustus 2003 door de Dienst Vreemdelingenzaken aan een soort examen met vragen over het Ahmadi

geloof werd onderworpen waarop hij correct antwoordde. Verzoeker benadrukt voorts dat een

zogenaamd bedrieglijk verhaal achteraf bekeken het gevolg kan zijn van een appreciatiefout, die

rechtgezet werd doordat de asielzoeker de kans kreeg zijn verhaal met alle facetten daaraan

verbonden, weer te geven, gevolgd door een grondig onderzoek. In casu heeft verzoeker slechts 1u15

minuten de tijd gehad zijn (nieuw) verhaal uit de doeken te doen, wat op drie bladzijden is weergegeven.

Verzoeker is dan ook van mening dat dit niet lijkt op een grondig onderzoek van nieuwe feiten of

gegevens.

Verzoeker voert aan dat algemene informatie over een bepaald probleem in een land of een bepaalde

geviseerde groep, zoals in casu de Ahmadi’s in Pakistan, het persoonlijke vluchtverhaal van de

asielzoeker kan ondersteunen en bijgevolg niet met één halve zin kan weggeveegd worden zoals in de

bestreden beslissing het geval is. In casu is deze algemene informatie van groot belang voor de

appreciatie van verzoekers verhaal. Verzoeker verwijst dienaangaande naar de Pakistaanse grond- en

strafwet, naar een brief van Amnesty International (afdeling Nederland) van 27 februari 2001 en naar het

rapport over de situatie van Ahmadi’s in Pakistan opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederland op 28 februari 2011.

Verzoeker benadrukt overigens dat zijn asielverhaal meer inhoudt dan enkel verwijzing naar dergelijke

rapporten. Aangaande de vervolging die verzoekers familie te wachten stond na zijn vertrek legde

verzoeker een First Information Report (FIR) neer betreffende een klacht van zijn zoon Naween bij de

plaatselijke politie in 2007. Verzoeker maakt eveneens melding van de vijandschap tussen Mubashar,

Ejaz en hem. Waar hem wordt verweten hiervan niet eerder melding te hebben gemaakt, verwijst

verzoeker naar nr. 198 van de UNHCR-proceduregids. Verzoeker benadrukt dat in bepaalde gevallen

pas na verschillende verhoren een voldoende band tot stand is gekomen om de asieloverheid in

vertrouwen te kunnen nemen. Verzoeker heeft de indruk dat vermits het in casu gaat om een derde

asielaanvraag het Commissariaat-generaal te weinig aandacht heeft besteed aan de voorgelegde

documenten.

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.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal zowel bij verzoekers eerste als bij verzoekers tweede

asielaanvraag heeft geoordeeld dat aan verzoekers asielrelaas geen geloof kan worden gehecht. De

Raad is van mening dat de commissaris-generaal terecht heeft geoordeeld dat de nieuwe gegevens die

verzoeker bij zijn derde asielaanvraag heeft aangebracht niets wijzigen aan die eerdere beslissingen.

Ter ondersteuning van zijn derde asielaanvraag legde verzoeker kopieën van twee paspoorten, een

geboorteakte, een woonplaatsattest, twee verklaringen, een First Information Report (FIR) en vier

internetartikels als nieuwe elementen neer. Naast deze nieuwe documenten elementen brengt

verzoeker ook wijzigingen en aanvullingen aan in zijn asielrelaas. Wat de paspoorten, de geboorteakte,

het woonplaatsattest en de verklaring van de voorzitter van verzoekers organisatie betreft, stelt de

bestreden beslissing terecht dat deze handelen over verzoekers identiteit en lidmaatschap, elementen

die niet ter discussie staan. De vier internetartikels hebben betrekking op de algemene situatie van de

Ahmadi’s in Pakistan, maar tonen geenszins verzoekers persoonlijke problemen aan. Waar uit tal van

mensenrechtenrapporten blijkt dat de situatie van de Ahmadi’s in Pakistan zorgwekkend is en een ruime

toepassing van het voordeel van de twijfel rechtvaardigt is de hoedanigheid van Ahmadi op zich

onvoldoende om een gegrond beroep op het vluchtelingschap te doen gelden. Ieder dossier wordt

onderzocht en beoordeeld op individuele basis. De Ahmadi-gemeenschap wordt immers niet in haar
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geheel vervolgd in Pakistan. De FIR volstaat niet om de ongeloofwaardigheid van verzoekers

asielrelaas op te heffen, aangezien deze louter op basis van de verklaringen van verzoekers zoon is

opgesteld. Verder is het niet aannemelijk dat verzoeker informatie zou hebben achtergehouden omdat

de band met de asieldiensten onvoldoende was om hen in vertrouwen te nemen. Van een asielzoeker

mag immers worden verwacht dat hij de asieldiensten in het onthaalland in vertrouwen neemt.

Bovendien is dit reeds verzoekers derde asielaanvraag en is hij reeds sinds 2003 in België.

Verzoekers bijkomende verklaringen zijn verder niet in staat het geloof in zijn vluchtverhaal te herstellen.

Verzoeker blijft immers bij zijn eerder verklaarde asielmotieven en bouwt de vervolging die zijn familie

zou gekend hebben in 2007 en waarover hij een FIR neerlegt, voort op de problemen die hij in Pakistan

zou gekend hebben. Dat het aangehaalde asielrelaas door het Commissariaat-generaal bedrieglijk werd

bevonden, ondermijnt wel degelijk de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen omtrent de

vervolging die zijn familie na verzoekers vertrek uit Pakistan zou hebben gekend.

De algemene informatie (rapport Amnesty International en een rapport van het Ministerie van

Buitenlandse Zaken, Nederland) die verzoeker aan zijn verzoekschrift heeft toegevoegd, dateert van

2001 en is dus onvoldoende recent om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar Pakistan voor

vervolging moet vrezen of een risico op ernstige schade loopt.

Met zijn betoog dat het gehoor maar één uur en vijftien minuten heeft geduurd, toont verzoeker niet aan

dat essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van het beroep zou kunnen

oordelen of dat aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die de Raad niet

kan herstellen.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

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,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


