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nr. 71 015 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 18 juli 2011 heeft

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

20 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 A. LOOBUYCK, loco advocaat D.

DE FAUW, 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 11 juni 2010, verklaart er zich

dezelfde dag vluchteling.

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

beschermingsstatus bij beslissing van 20 juni 2011, verstuurd op 21 juni 2011.

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

“Volgens uw verklaringen zou u over de Pakistaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit Akbar

Abad (Pakistan). U zou een soennitische moslim zijn. Van 1990 tot 2004 was u een actief lid van de

Pakistan Peoples Party (PPP). In 2004 zou u overgestapt zijn naar de Pakistan Muslim League, Qaid-e-
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Azam (PML-Q). Omdat u de PPP had verlaten kreeg u problemen met de leiders van deze partij met

name Nawab Zadar Guramfar Ali Gul en Chaudry Mukhtar, respectievelijk de vice-minister en

defensieminister van Pakistan. Zij wilden u drie maanden voor de verkiezingen in 2008 overtuigen om u

terug bij de PPP aan te sluiten. U weigerde dit te doen waarop u een eerste maal bent gearresteerd op

1 juni 2008. U zou valselijk beschuldigd zijn van moord. U werd vrijgesproken. Vervolgens bent u in

augustus en december 2009 nogmaals gearresteerd. U kwam steeds vrij. Op vier april 2010 bent u een

laatste keer gearresteerd. In juni 2010 zou u Pakistan hebben verlaten. Via Islamabad, Italië en Frankrijk

bent u naar België gereisd. U diende hier op 11 juni 2010 een asielaanvraag in. Ter ondersteuning van

uw asielaanvraag legde u tijdens het eerste gehoor uw eigen identiteitskaart voor. Na het eerste gehoor

(dd. 20 april 2011) legde u een First Information Report (FIR) neer. Ter ondersteuning van uw

asielaanvraag legde u tijdens uw tweede gehoor (dd. 8 juni 2011) de volgende documenten voor: kopie

identiteitskaart echtgenote en een kopie van een schoolinschrijvingsattest betreffende uw zoon.”

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:

“U beweerde dat u viermaal werd gearresteerd omwille van uw politieke activiteiten (zie gehoorverslag

CGVS 1 p.12 en gehoorverslag CGVS 2 p.5-7). U legde echter slechts één First Information Report

(FIR) voor betreffende uw arrestatie in 2008. Uw andere arrestaties wist u niet te staven met enig

document. Aangaande deze FIR moet opgemerkt worden dat dit slechts een fotokopie betreft.

Bovendien is het een fotokopie zonder zegels of stempels. Aangezien u beweerde een advocaat te

hebben (zie gehoorverslag CGVS 1 p.12), is het bevreemdend dat uw advocaat u geen gecertificeerde

kopie bezorgde. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie toegevoegd werd

aan uw administratief dossier blijkt dat het mogelijk is voor uw advocaat of uw broer om een

gecertificeerde kopie te verkrijgen. Er mag dan ook aangenomen worden dat uw advocaat een

gecertificeerde kopie kan verkrijgen bij de rechtbank en van u mag dan ook verwacht worden dat u een

gecertificeerde kopie kan voorleggen. Dat u desondanks een gewone fotokopie voorlegt, ondermijnt het

geloof in de authenticiteit van dit juridische document. Wat betreft uw juridisch probleem uit 2008

(arrestatie, opsluiting en vrijspraak) werd vastgesteld dat u buiten de FIR geen enkel ander begin van

bewijs voorlegde. Nochtans kan verwacht worden dat u, gezien uw bewering dat u werd vrijgesproken

en er getuigen aanwezig waren op de rechtbank, verschillende documenten zoals arrestatiebevelen,

getuigenverslagen en documenten aangaande uw vrijspraak, kan voorleggen (zie gehoorverslag CGVS

1 p.12 en gehoorverslag CGVS 2 p.6). Daarenboven stelde u dat uw advocaat nog bewijzen had liggen

aangaande uw vrijspraak (zie gehoorverslag CGVS 1 p.12). U had meer dan voldoende tijd om deze

documenten te bekomen. Bij uw tweede gehoor (dd.8 juni 2011) op het CGVS legde u geen

documenten voor betreffende uw juridische problemen. Gezien bovenstaande vaststellingen maakte u

uw vrees voor vervolging niet aannemelijk. Verder gaf u aan dat de Pakistan Peoples Party (PPP) in

2008 veel stemmen had verloren omwille van uw overstap naar de PML-Q (zie gehoorverslag CGVS 2

p.5). Echter blijkt uit informatie waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier dat

de PPP de winnaar was van de laatste nationale en regionale verkiezingen in Pakistan op achttien

februari 2008. Het stemmenverlies dat u zogenaamd veroorzaakt zou hebben, had dan ook duidelijk

weinig gevolg. Volgens u zou u voor 7000 stemmen kunnen zorgen, echter verklaarde u dat uw dorp

slechts uit 1000 inwoners bestaat (zie gehoorverslag 1 CGVS p.14). Het is dan ook weinig waarschijnlijk

dat de vice-minister en de defensie minister van Pakistan nog persoonlijk naar u thuis zouden komen in

december 2009 om u te overtuigen om weer aan te sluiten bij de PPP (zie gehoorverslag CGVS 1 p.13).

Bovendien is het weinig aannemelijk dat ze u nog steeds zouden laten arresteren in 2009 en april 2010

(zie gehoorverslag CGVS 1 p.13 en p.14), aangezien hun partij de verkiezingen in 2008 reeds won. De

oorzaak van de door u ingeroepen vrees is dan ook ongeloofwaardig. Vervolgens zijn uw verklaringen

aangaande het paspoort dat u bij uw reis van Pakistan tot België gebruikte weinig geloofwaardig. U zou

een vals paspoort hebben gebruikt maar u kende noch de naam, noch de geboortegegevens (zie

gehoorverslag CGVS 1 p.7-8). Gezien de huidige strenge en individuele grenscontroles op de

internationale luchthavens, is het ongeloofwaardig dat u zulke reis ondernam zonder meer gegevens

over dat paspoort te kennen. Bovendien verklaarde u dat u ervaring had met het maken van reizen (zie

gehoorverslag CGVS 1 p.8). Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat u geen afspraken had gemaakt met

de smokkelaar omdat hij zou gezegd hebben dat er geen controles zouden zijn (zie gehoorverslag

CGVS p.9). Gezien u in het verleden al internationale reizen ondernam (zie gehoorverslag CGVS 1 p.7),

kon u wel vermoeden dat er controles zouden kunnen plaatsvinden. Verder verklaarde u dat u vier tot

vijf dagen in Frankrijk verbleef (zie gehoorverslag CGVS 1 p.9). Er mag aangenomen worden dat indien



RvV X - Pagina 3

uw vrees voor vervolging reëel was, u reeds in Frankrijk asiel had kunnen aanvragen. Dit alles doet dan

ook verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. De door u voorgelegde documenten

zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande appreciatie in een positieve zin zouden doen ombuigen. Ze

wijzen enkel op uw identiteit en nationaliteit en die van uw echtgenote, zaken die hier niet ter discussie

staan. Het schoolinschrijvingsattest aangaande uw zoon voegt niets wezenlijks toe aan uw

asielaanvraag.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing. Hij stelt dat het niet is omdat hij geen

gecertificeerde kopie voorlegde, dat geen rekening moet worden gehouden met zijn FIR. Verder stelt hij

dat de commissaris-generaal geen daadwerkelijk onderzoek heeft gedaan naar zijn vluchtverhaal en dat

de bestreden beslissing niets vermeldt over de objectieve gegevens van het land van herkomst.

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 hecht geen geloof aan verzoekers asielrelaas. De commissaris-generaal heeft immers terecht

geoordeeld dat het weinig waarschijnlijk is dat de vice-minister en de defensieminister van Pakistan in

december 2009 nog persoonlijk naar verzoeker thuis zouden komen om hem te overtuigen om weer bij

de PPP aan te sluiten en dat het ook weinig aannemelijk is dat ze hem in 2009 en april 2010 nog steeds

zouden laten aanhouden, aangezien hun partij de verkiezingen in 2008 reeds won. Verzoeker betwist

deze vaststellingen niet. Verder heeft de commissaris-generaal ook terecht geoordeeld dat verzoeker

weinig geloofwaardige verklaringen aflegde over het paspoort dat hij bij zijn reis van Pakistan naar

België zou hebben gebruikt. Ook deze vaststellingen betwist verzoeker niet. Verder heeft de

commissaris-generaal ook terecht gesteld dat aan de FIR die verzoeker heeft neergelegd geen geloof

kan worden gehecht. Aan fotokopieën kan immers geen bewijswaarde worden toegekend aangezien ze

gemakkelijk door knip- en plakwerk te vervaardigen zijn. Bovendien blijkt uit het administratief dossier

dat de beklaagde, zijn advocaat of eender wie bij de zaak belang heeft een gecertificeerde kopie van de

FIR kan verkrijgen, zodat van verzoeker mag worden verwacht dat hij zo een kopie voorlegt. De

bestreden beslissing stelt ook terecht dat van verzoeker mag worden verwacht dat hij andere

documenten zoals aanhoudingsbevelen, getuigenverslagen en documenten over zijn vrijspraak kan

voorleggen, temeer daar hij zelf verklaarde dat zijn advocaat over zijn vrijspraak nog bewijzen had

liggen. De Raad stelt vast dat verzoeker aan zijn verzoekschrift echter geen nieuwe documenten

toevoegt.

Aangaande de vraag van verzoeker hem in subsidiaire orde hem minstens de subsidiaire

beschermingsstatus te willen toekennen, kan worden vastgesteld dat verzoeker in zijn verzoekschrift

geenzins op concrete wijze uitwerkt waarom hij zich zou kunnen beroepen op de subsidiaire

beschermingsstatus. Verzoeker brengt geen concrete elementen aan waaruit blijkt dat hij een reëel

risico op ernstige schade zou lopen in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst en bovendien

dat hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen.

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.
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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


