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nr. 72 441 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 14 oktober 2011

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

staatlozen van 12 september 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 M.C. FRERE loco advocaten D.

ANDRIEN en E. VINOIS 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

Naching, district Multan (Pakistan).U zou verbleven hebben in Faisalabad om te studeren. In 2005 en

2008 keerde u terug naar uw dorp Naching. Uw familie zou problemen hebben gehad met een lokaal

persoon genaamd S.(…). Hij zou u in mei 2005 en in 2008, telkens bij uw terugkeer naar uw

geboorteregio Naching, geslagen en bedreigd hebben met de dood. U keerde terug naar Faisalabad.

Uw familie zou omgekomen zijn bij de overstromingen die Pakistan geteisterd hebben in augustus 2010.

U zou Pakistan verlaten hebben op 31 augustus 2010. U zou via Lahore en Dubai per vliegtuig naar
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België gereisd zijn. U diende hier op 8 september 2010 een asielaanvraag in. U legde geen enkele

documenten voor ter staving van uw asielaanvraag.

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, geloofwaardig te maken,

en dit omwille van volgende redenen.

Ten eerste weet u niet waarom u werd aangevallen door S.(…) (zie gehoorverslag CGVS p.8 en p.9). U

gaf aan dat uw familie ruzie had met hem maar u kon ook niet aangeven waarom ze ruzie hadden (zie

gehoorverslag CGVS p.9 en p.10). Nochtans had u vanuit Faisalabad nog contact met uw familie

voordat ze overleden bij de overstroming (zie gehoorverslag CGVS p.3). Het is dan ook weinig

geloofwaardig dat u niet weet waarom uw familie ruzie had met S.(…), des te meer daar het conflict

blijkbaar verschillende jaren aansleepte (zie gehoorverslag CGVS p.10). Ten tweede kan u niet exact

aangeven wanneer u in 2008 werd aangevallen door S.(…) (zie gehoorverslag CGVS p.9). U kon zelfs

de maand niet aangeven (zie gehoorverslag CGVS p.9). Ook de aanval in mei 2005 kan u niet exact

dateren (zie gehoorverslag CGVS p.9). Ten derde kan u ook de volledige naam van S.(…) niet

aangeven (zie gehoorverslag CGVS p.9). Daarenboven verklaarde u ook dat u niet veel weet over

S.(…) (zie gehoorverslag CGVS p.8). Nochtans woonde hij in hetzelfde dorp als u (zie gehoorverslag

CGVS p.8). Ten vierde legde u geen enkel document neer ter staving van deze problemen. U zou

gewond zijn geraakt bij de aanval in 2008 en u zou naar het ziekenhuis gegaan zijn. U legde ook

hiervan geen enkel document neer (zie gehoorverslag CGVS p.11). Ten slotte verklaarde u dat u pas

eind augustus 2010 (zie gehoorverslag CGVS p.5) besloot uw land te verlaten, wat de

geloofwaardigheid van uw verklaringen verder ondermijnt. U verliet uw land immers twee jaar na het

laatste beweerde vervolgingsfeit. Op basis van deze bovenstaande bevindingen kan geen geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas.

Wat er ook van zij, u maakt ook niet aannemelijk dat u niet kon rekenen op de bescherming van de

autoriteiten van uw land van herkomst. Uw vrees ging uit van een lokaal persoon (zie gehoorverslag

CGVS p.8). U had zich wegens deze vrees tot uw lokale autoriteiten kunnen wenden. U stelde dat u dat

niet kon doen, omdat u arm bent, de politie niet luistert en S.(…) relaties heeft met “PML-Q”-leden (zie

gehoorverslag CGVS p.9 en p.10). Dit zijn echter geen afdoende redenen. Zelfs als de lokale

autoriteiten u niet zouden kunnen helpen, dan had u zich nog steeds tot de hogere autoriteiten kunnen

wenden, maar dit liet u eveneens achterwege (zie gehoorverslag CGVS p.11). De “PML-Q” behoort

sinds februari 2008 niet meer tot de meerderheid in de Pakistaanse regering. Bovendien verklaarde u

geen vrees te kennen voor de Pakistaanse autoriteiten bij uw vertrek uit Pakistan (zie gehoorverslag

CGVS p.13).

Niets stond u in de weg om dit aan te geven bij de autoriteiten. U zou nooit aangeklaagd of gearresteerd

zijn of voor een rechtbank verschenen zijn (gehoorverslag CGVS p.13). Daar u geen vrees voor uw

autoriteiten kende, had u zich tot hen moeten wenden voor de nodige bescherming tegen deze persoon.

U hebt zelfs nooit geprobeerd bescherming te zoeken (zie gehoorverslag CGVS p.11).

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u na het incident in 2008 geen problemen meer kende (zie

gehoorverslag CGVS p.11). U verbleef nog twee jaar in Faisalabad zonder enige problemen (zie

gehoorverslag CGVS p.11). Het intern vluchtalternatief is dan ook op u van toepassing.

Vervolgens zou u met uw eigen paspoort gereisd hebben (zie gehoorverslag CGVS p.6). U legde dit

paspoort niet voor omdat het hier in België zou gestolen zijn. U hebt geen aangifte gedaan bij de politie

van dit belangrijke document (zie gehoorverslag CGVS p.5). Dit doet een ernstig vermoeden rijzen dat u

dit paspoort probeert achter te houden voor de Belgische autoriteiten, daar dit paspoort mogelijks

bepaalde uitreisstempels kan bevatten. Aldus kan het CGVS ook niet vaststellen of uw verklaringen

coherent zijn aan de gegevens of stempels in uw paspoort.

Verder verklaarde u dat uw thuisregio zwaar werd getroffen door de overstromingen in 2010 (zie

gehoorverslag CGVS p.8). Aangezien de meeste van de Pakistaanse grootsteden niet getroffen werden

door de recente overstromingen, zou u echter deze problematiek kunnen vermijden door u elders te

vestigen. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat u nood zou hebben aan de bescherming geboden door

de Conventie van Genève, noch aan subsidiaire bescherming.
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Ten slotte dient het CGVS vast te stellen dat u geen enkel document kon voorleggen dat uw identiteit en

nationaliteit, noch uw asielrelaas, noch uw beweerde reisweg zou kunnen staven. Uw identiteitskaart

zou samen met uw paspoort en andere documenten in België gestolen zijn (zie gehoorverslag CGVS

p.5). U hebt geen aangifte gedaan bij de politie en kan dus niet staven dat deze documenten

daadwerkelijk gestolen zijn (zie gehoorverslag CGVS p.5).

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 Verzoeker beroept zich in een eerste en enig middel op een schending van de motiveringsplicht

voortvloeiend uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 57/7ter

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van de zorgvuldigheidsplicht en de

beginselen van behoorlijk bestuur, van artikel 4 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april

2004, van de artikelen 195, 196, 197, 198, 199 en 203 van de Proceduregids van het UNHCR, van

artikel 27 van het K.B. van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: Commissariaat-generaal), en

op een manifeste appreciatiefout.

2.1.1. De verzoekende partij klaagt de schending aan van artikel 2 en 3 van de 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.

2.1.2. Betreffende de aangevoerde schending van een aantal paragrafen uit de proceduregids van

UNHCR merkt de Raad op dat deze proceduregids, hoewel hij waardevolle aanwijzingen bevat voor het

vaststellen van de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Genève,

geen afdwingbare rechtsregels bevat (zie ook RvS 9 juni 2005, nr. 145.732).

2.1.3. Verzoeker beroept zich op een schending van artikel 27 van het K.B. van 11 juli 2003 tot regeling

van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal. Verzoeker verwijst naar de

psychologische implicaties van de vermoedelijke dood van zijn familie naar aanleiding van de

overstromingen in augustus 2010 waardoor het moeilijk was om verklaringen af te leggen. Hij meent dat

deze realiteit volledig deel uitmaakt van zijn relaas en dient in acht genomen te worden.

Elk interview brengt stress met zich mee en feiten van vervolging kunnen tot stress leiden, maar

verzoeker toont niet aan dat dit het hem niet mogelijk maakte op effectieve wijze deel te nemen aan zijn

interview. Dit blijkt ook niet uit het gehoorverslag. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: commissaris-generaal) neemt zijn beslissing op grond van de feitelijke elementen die

hem werden aangereikt door de asielzoeker. Van verzoekende partij kan dan ook worden verwacht dat

zij, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van hun asielaanvraag, de feiten die de aanleiding

waren voor hun vlucht op een geloofwaardige en coherente manier zouden kunnen weergeven aan de

overheden, bevoegd om kennis te nemen van hun asielaanvraag, zodat op grond van dit relaas kan
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worden nagegaan of er in hoofde van de asielzoekers aanwijzingen bestaan om te besluiten tot het

bestaan van een gevaar voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève en/of tot het bestaan

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

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat het Commissariaat-generaal de asielaanvraag niet op individuele,

objectieve en onpartijdige wijze beoordeeld heeft rekening houdend met onder meer de individuele

status en de persoonlijke situatie van verzoeker. Dit blijkt ook niet uit het gehoorverslag.

Verzoeker erkent zelf dat er geen statuut bestaat voor “ecologische vluchtelingen” en hij toont niet aan

dat de bovenvermelde overstromingen het bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.1.4. Met betrekkende de onwetendheid van verzoeker inzake zijn vervolger S.(…) stelt de bestreden

beslissing: “Ten eerste weet u niet waarom u werd aangevallen door S.(…) (zie gehoorverslag CGVS

p.8 en p.9). U gaf aan dat uw familie ruzie had met hem maar u kon ook niet aangeven waarom ze ruzie

hadden (zie gehoorverslag CGVS p.9 en p.10). Nochtans had u vanuit Faisalabad nog contact met uw

familie voordat ze overleden bij de overstroming (zie gehoorverslag CGVS p.3). Het is dan ook weinig

geloofwaardig dat u niet weet waarom uw familie ruzie had met S.(…), des te meer daar het conflict

blijkbaar verschillende jaren aansleepte (zie gehoorverslag CGVS p.10). Ten tweede kan u niet exact

aangeven wanneer u in 2008 werd aangevallen door S.(…) (zie gehoorverslag CGVS p.9). U kon zelfs

de maand niet aangeven (zie gehoorverslag CGVS p.9). Ook de aanval in mei 2005 kan u niet exact

dateren (zie gehoorverslag CGVS p.9). Ten derde kan u ook de volledige naam van S.(…) niet

aangeven (zie gehoorverslag CGVS p.9). Daarenboven verklaarde u ook dat u niet veel weet over

S.(…) (zie gehoorverslag CGVS p.8). Nochtans woonde hij in hetzelfde dorp als u (zie gehoorverslag

CGVS p.8). Ten vierde legde u geen enkel document neer ter staving van deze problemen. U zou

gewond zijn geraakt bij de aanval in 2008 en u zou naar het ziekenhuis gegaan zijn. U legde ook

hiervan geen enkel document neer (zie gehoorverslag CGVS p.11).”

Verzoeker bevestigt dat hij weinig weet over het conflict tussen S.(…) en zijn familie en over S.(…) zelf.

Verzoeker stelt dat hij betrokken was bij het conflict omdat hij deel uitmaakte van zijn familie en dat het

voor hem voldoende was S.(…) bij naam te kennen en te weten dat hij nauwe banden onderhoudt met

leden van de Q-League, meer bepaald de heer H.(…) en dat hij van dezelfde etnie en kaste was.

Dit is geen weerlegging van de bovenvermelde motieven van de bestreden beslissing. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) schaart zich achter dit motief.

Ter zitting legt verzoeker twee getuigschriften waarin gesteld wordt dat S.(…) beslag wilt leggen op de

eigendommen van verzoeker. Verzoeker heeft voorheen niet gesteld dat hij vreesde voor zijn leven

omwille van de eigendommen van zijn familie. Getuigschriften van privépersonen kunnen een bijkomend

bewijs kunnen zijn van de door verzoeker aangehaalde feiten. Dergelijke documenten zijn echter op zich

niet voldoende om het gebrek aan geloofwaardigheid van het relaas van een asielzoeker te herstellen.

Ze hebben geen officieel karakter en geen bewijswaarde. Het feit dat de documenten afkomstig zouden

zijn van een persoon in een officiële functie “secretory Union Council” geeft deze documenten geen

bijkomende bewijswaarde.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde
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overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.1.5. Aangaande de data van de aanvallen verduidelijkt verzoeker dat hij in 2005 en 2008 “in dezelfde

periode” werd aangevallen en dit hoogstwaarschijnlijk tijdens zijn vakantie aan de universiteit was.

Terecht stelt verweerder dat deze post-factum opwerping geen afbreuk doet aan de daarover in de

bestreden beslissing gemaakte opmerkingen. Door de opmerking “hoogstwaarschijnlijk” verschaft

verzoeker hier andermaal geen zekerheid. Verzoeker kan niet verduidelijken in welke maand hij werd

aangevallen en weet derhalve blijkbaar ook niet wanneer hij vakantie had aan de universiteit.

2.1.6. Verzoeker stelt met betrekking tot zijn vertrek in 2010 terwijl de laatste aanval van 2008 dateert en

het interne vluchtalternatief dat hij discreet in een hostel verbleef uit angst voor S.(…). Omdat zijn familie

verdween ten gevolge van de overstromingen werd hij de eerstvolgende te vermoorden persoon.

Hierboven werd reeds gewezen dat de aangehaalde vrees van verzoeker voor S.(…) niet geloofwaardig

is. Voor het overige is dit geen weerlegging van het motief uit de bestreden beslissing dat stelt: “Verder

verklaarde u dat uw thuisregio zwaar werd getroffen door de overstromingen in 2010 (zie gehoorverslag

CGVS p.8). Aangezien de meeste van de Pakistaanse grootsteden niet getroffen werden door de

recente overstromingen, zou u echter deze problematiek kunnen vermijden door u elders te vestigen.”

Het motief uit de bestreden beslissing met betrekking tot de bescherming van de autoriteiten is een

overtollig motief.

2.1.7. 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

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
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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.V AN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


