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nr. 72 439 van 22 december 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 9 september 2011

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

staatlozen van 11 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 7 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 december 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CILINGIR en van attaché H.

JONCKHEERE , die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

(Pakistan). U zou een ahmadi zijn. U zou op 18 juli 2008 gehuwd zijn met een soennitische vrouw. Uw

schoonvader zou op dat moment in Ierland verbleven hebben. Uw schoonvader zou tegen jullie huwelijk

gekant zijn omdat u een ahmadi zou zijn. Uw schoonvader zou lid zijn van “Katm-E-Nabuwat”. Uw

schoonvader zou samen met drie personen op 26 november 2008 naar jullie verblijfplaats in Lahore

gekomen zijn. Hij zou op de deur geslagen hebben en bedreigingen geuit hebben. U en uw echtgenote

zouden vervolgens bij uw oom in Lahore zijn gaan wonen. Uw ahmadi-gemeenschap zou u in januari

2009 uitgesloten hebben uit de ahmadi-gemeenschap. In februari 2009 zou uw schoonvader met drie
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andere personen naar uw kantoor gekomen zijn. In augustus 2009 zou uw schoonvader naar uw

verblijfplaats bij uw oom gekomen zijn. U zou geslagen zijn. U zou dreigtelefoons ontvangen hebben. In

maart 2010 verhuisde u en uw echtgenote naar Sialkot. Op 4 juli 2010 stond uw schoonvader u in

Sialkot op te wachten. Hij zou u geslagen hebben. Hij zou uw echtgenote meegenomen hebben. U zou

naar de politie gegaan zijn maar zij konden u niet helpen. Op 7 juli 2010 kon uw echtgenote u

contacteren en vertelde ze u dat ze zwanger was. Uw echtgenote zou opnieuw bij uw oom inwonen. U

zou Pakistan verlaten hebben op 12 augustus 2010. U reisde van Lahore naar Karachi per vliegtuig. In

Karachi nam u een vlucht naar Abu Dabi, waar u een vlucht nam naar Moskou. Van Moskou reisde u

per truck naar België. U diende hier op 17 augustus 2010 een asielaanvraag in.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: uw eigen Pakistaanse

identiteitskaart en vertaling, uw nationaal en internationaal rijbewijs, uw eigen geboorteakte, uw

huwelijksregistratie certificaat, de geboorteakte van uw dochter, een First Information Report (“FIR”)

ingediend door uw echtgenote en vertaling, uw curriculum vitae, artikels aangaande uw werk, document

betreffende uw werk, visitekaartjes, uw diploma’s, een diploma van uw echtgenote en een Cd-rom

betreffende uw huwelijk.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (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 een vrees te kennen voor uw schoonvader omdat u als ahmadi gehuwd bent met zijn

soennitische dochter (zie gehoorverslag CGVS p.10). Ten eerste gaf u aan dat op uw wettelijke

huwelijksakte niet vermeld staat dat u een ahmadi bent (zie gehoorverslag CGVS p.15). Ten tweede

verklaarde u dat op uw paspoort dat u drie of vier jaar geleden aanvroeg, als religie moslim vermeld

staat, i.p.v. ahmadi (zie gehoorverslag CGVS p.6 en p.9). U stelde dat u op dat moment al verstoten was

uit de ahmadi-gemeenschap (zie gehoorverslag CGVS p.9). Dit is echter geen verklaring aangezien u

aangaf dat u pas in januari 2009 werd uitgesloten uit de gemeenschap (zie gehoorverslag CGVS p.10).

Ten derde is het weinig aannemelijk dat uw ahmadi-gemeenschap u pas in januari 2009 uitsloot als u al

in juni 2008 gehuwd bent (zie gehoorverslag CGVS p.4). Ten vierde zou er, aangezien u als ahmadi

huwde met een soenniet in Pakistan, veel ruchtbaarheid aan uw problemen worden gegeven. Het is dan

ook weinig waarschijnlijk dat u kon voorkomen dat de media hierover berichtte (zie gehoorverslag CGVS

p.15). Ten vijfde gaf u meermaals aan dat u niet veel meer weet over de ahmadi-religie omdat u in 2009

werd uitgesloten (zie gehoorverslag CGVS p.10). Desondanks mag van u verwacht worden dat u toch

nog een aantal dingen weet over uw ahmadi-religie, daar dit uw beweerde religie gedurende het

grootste deel van uw leven was. Zo is het opvallend dat u slechts één boek kan aangeven dat Mirza

Ghulam Ahmad geschreven heeft (zie gehoorverslag CGVS p.15) én dat u niet weet wat de

overlijdensdatum is van Mirza Ghulam Ahmad (zie gehoorverslag CGVS p.6). Ook legde u geen enkel

bewijs voor van uw bewering tot de ahmadi-gemeenschap behoord te hebben, noch dat de ahmadi-

gemeenschap u verstoten zou hebben. Er kan dan ook weinig geloof worden gehecht aan uw bewering

dat u een ahmadi bent. Bijgevolg kan er weinig geloof worden gehecht aan uw verklaringen dat u

problemen kende met uw schoonvader omdat u als ahmadi met een soennitische gehuwd bent.

Voorts dient ook opgemerkt te worden dat u geen enkel document voorlegde, aangaande uw beweerde

problemen met uw schoonvader. Zo zou u tweemaal gewond zijn geraakt en dan ook tweemaal naar de

dokter zijn gegaan (zie gehoorverslag CGVS p.11 en p.12). U legde hier geen enkel document van voor.

U zou naar een hogere politieofficier gegaan zijn (zie gehoorverslag CGVS p.13). U legde hiervan geen

document voor. U legde een First Information Report (“FIR”) neer dat uw echtgenote ingediend heeft

dd.23 april 2011. Het is dan wel opmerkelijk, hoewel u verklaarde dat uw echtgenote nog steeds wordt

lastiggevallen door haar vader, dat ze dan klacht neerlegde tegen onbekende personen (zie

gehoorverslag CGVS p.7 en zie document). Indien ze daadwerkelijk problemen kende met haar vader,

had ze hem duidelijk kunnen vermelden in de klacht. Bovenstaande bevindingen breken dan ook verder

uw verklaringen af.

Vervolgens dient nog te worden opgemerkt dat de door u beschreven vluchtroute weinig geloofwaardig

overkomt. U zou met een vals paspoort gereisd hebben van Karachi naar Moskou. U wist enkel dat het

valse paspoort een rode kleur had en dat het uw foto bevatte (zie gehoorverslag CGVS p.7). Verder kon
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u geen gegevens over het valse paspoort aanreiken (zie gehoorverslag CGVS p.7). Gezien de huidige

strenge en individuele grenscontroles op de internationale luchthavens, is het niet geloofwaardig dat u

deze reisweg aflegde zonder op de hoogte te zijn van deze gegevens betreffende uw vals paspoort.

Bovendien verklaarde u dat u uw identiteitskaart gedurende de hele reis bij u had (zie gehoorverslag

CGVS p.7). U en uw smokkelaar namen dus een aanzienlijk risico indien u betrapt werd met uw eigen

identiteitskaart en een vals paspoort. Vervolgens reisde u met een truck van Moskou naar België (zie

gehoorverslag CGVS p.8). Het is dan ook weinig geloofwaardig dat u geen enkel land of stad kan

aangeven waar u doorreisde (zie gehoorverslag CGVS p.8).

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

een positieve zin zouden doen ombuigen. Uw identiteitskaart, uw geboorteakte en rijbewijzen kunnen

aanvaard worden aangezien uw identiteit of nationaliteit hier niet ter discussie staat. Uw certificaat van

uw huwelijk, de Cd-rom en de geboorteakte van uw dochter kunnen eveneens aanvaard worden

aangezien uw huwelijk of de geboorte van uw dochter hier niet worden betwist. Uw curriculum vitae, de

artikels en documenten van uw werk en visitekaartjes tonen aan dat u hebt gewerkt in Pakistan maar

voegen niets wezenlijks toe aan uw asielrelaas. De diploma’s van u en uw echtgenote kunnen

zondermeer aanvaard worden.

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 gegrondheid van het beroep

2.1. De verzoekende partij klaagt de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna wet van 29 juli 1991) aan evenals de

schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren

met de middelen die het recht hem verschaft. De administratieve overheid dient in de akte de juridische

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628;

RvS 30 mei 2006 nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007 nr. 167.848; RvS

26 juni 2007 nr. 172.777).

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.2. Verzoeker stelt dat het Commissariaat-generaal twijfelt aan zijn ahmadi geloof. Verzoeker stelt dat

zijn zus, S. E., die ook een asielprocedure heeft ingediend in België, wel erkend is als vluchteling. In

haar dossier was er geen twijfel dat ze ahmadi was. De commissaris-generaal heeft er bij de

beoordeling van zijn dossier nooit het dossier van verzoekers zus bij gehaald, om na te gaan welke

documenten door haar werden neergelegd.

Verzoeker heeft uiteindelijk zelf een kopie van zijn vorige paspoort gevraagd waarop vermeld staat dat

hij ahmadi is.

Verzoeker heeft de vragen over het ahmadi geloof beantwoord. Dat hij de overlijdensdatum van Mirza

Ghulam Ahmed niet wist, kan volgens verzoeker niet leiden tot de conclusie dat hij niet tot de

geloofsgemeenschap behoort. Bovendien heeft verzoeker tijdens zijn verhoor verklaard dat hij vanaf het

moment dat hij begon te werken, minder praktiserend was. Verzoeker heeft ook verklaard dat hij, toen

hij begon te werken, elke maand een bepaald bedrag moest afgeven aan de ahmadi gemeenschap.

Volgens verzoeker worden deze gegevens niet mee in aanmerking genomen in de bestreden beslissing.

De bestreden beslissing stelt: “Ten vijfde gaf u meermaals aan dat u niet veel meer weet over de

ahmadi-religie omdat u in 2009 werd uitgesloten (zie gehoorverslag CGVS p.10). Desondanks mag van

u verwacht worden dat u toch nog een aantal dingen weet over uw ahmadi-religie, daar dit uw beweerde
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religie gedurende het grootste deel van uw leven was. Zo is het opvallend dat u slechts één boek kan

aangeven dat Mirza Ghulam Ahmad geschreven heeft (zie gehoorverslag CGVS p.15) én dat u niet

weet wat de overlijdensdatum is van Mirza Ghulam Ahmad (zie gehoorverslag CGVS p.6). Ook legde u

geen enkel bewijs voor van uw bewering tot de ahmadi-gemeenschap behoord te hebben, noch dat de

ahmadi-gemeenschap u verstoten zou hebben. Er kan dan ook weinig geloof worden gehecht aan uw

bewering dat u een ahmadi bent.”

De Raad schaart zich achter dit motief uit de bestreden beslissing. Verzoeker legt inderdaad geen

overtuigend bewijs van zijn (voormalig) Ahmadi-lidmaatschap en zijn kennis van deze

geloofsgemeenschap is beperkt.

Wat betreft het paspoort dat volgens verzoeker moet aantonen dat hij ahmadi is van geloof, merkt de

Raad op dat het paspoort een loutere kopie betreft. Gekopieerde documenten hebben slechts een

relatieve bewijswaarde. Zij zijn immers gemakkelijk via knip en plakwerk te vervalsen. Dit document

heeft geen bewijswaarde.

Daarenboven verklaarde verzoeker dat zijn drie of vier jaar geleden afgeleverd paspoort moslim als

religie vermelde, terwijl de kopie van het paspoort dat hij voorlegt dat in 2008 afgeleverd werd ahmadi

als godsdienst vermeld (gehoorverslag, p, 6 en 9). Verzoeker vermeldt tijdens het gehoor geen tweede

paspoort dat afgeleverd zou zijn en het voorgelegde paspoort is een drietal jaren oud. Zijn verklaringen

zijn aldus niet eensluidend en coherent.

2.3. Terecht stelt verweerder dat de bewering van verzoeker dat zijn zus omwille van haar Ahmadi

geloof als vluchteling zou zijn erkend, niet volstaat om de geloofwaardigheid van zijn verklaringen aan te

tonen. Tijdens zijn verhoor voor het CGVS verklaarde verzoeker dat zijn zus in België woonde, maar dat

hij niet wist of ze een asielaanvraag had ingediend. Verzoeker beweert nu weliswaar dat zijn zus een

erkend vluchteling is, maar verzoeker legt geen enkel bewijs voor van de erkenning van zijn zus, noch

van zijn verwantschap met deze persoon, noch dat zij ahmadi is.

2.4. Met betrekking tot de klacht van zijn echtgenote tegen onbekenden merkt verzoeker op dat zijn

schoonvader op het moment van het huwelijk niet op de hoogte was dat verzoeker een ahmadi was.

Vanaf het moment dat hij dit te weten kwam, was zijn schoonvader flagrant tegen verzoeker. De

ahmadi’s worden in Pakistan niet als moslims gezien. Verzoeker verwijst hiervoor naar de verschillende

artikels in bijlage en citeert er een aantal stukken uit. Deze tonen volgens verzoeker aan dat ahmadi’s

niet als moslims worden gezien, dat ahmadi’s sinds 1986 niet meer van blasfemie kunnen worden

beschuldigd (hoewel dit wel nog gebeurt). Volgens verzoeker is niet enkel zijn schoonvader tegen het

huwelijk, maar was ook zijn familie tegen dit huwelijk.

De Raad stelt vast dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij tot de Ahmadi-gemeenschap behoorde.

Bijgevolg is het niet geloofwaardig dat verzoeker met zijn schoonvader (en met zijn eigen familie)

problemen had omdat hij als ahmadi met een soennitische gehuwd is. De herhaling van verzoeker dat

hij problemen had en de verwijzing naar algemene informatie over de ahmadi’s in Pakistan, kan deze

vaststellingen in de bestreden beslissing dan ook niet wijzigen.

Door een loutere verwijzing naar internationale rapporten over de mensenrechtensituatie in zijn land van

herkomst en meer bepaald de ahmadi weerlegt verzoeker de motieven van de bestreden beslissing niet.

Het is ook geen bewijs van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat in zijne hoofde een

reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

De bestreden beslissing stelt: “Voorts dient ook opgemerkt te worden dat u geen enkel document

voorlegde, aangaande uw beweerde problemen met uw schoonvader. Zo zou u tweemaal gewond zijn

geraakt en dan ook tweemaal naar de dokter zijn gegaan (zie gehoorverslag CGVS p.11 en p.12). U

legde hier geen enkel document van voor. U zou naar een hogere politieofficier gegaan zijn (zie

gehoorverslag CGVS p.13). U legde hiervan geen document voor.”

Verzoeker weerlegt noch betwist dit motief.

Het motief met betrekking tot de reisweg van verzoeker is een overtollig motief.

2.6. Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin

geloof worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming

met de criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op
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de elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in

het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° 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 tweeëntwintig december tweeduizend en elf

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken;

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


