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nr. 145 141 van 8 mei 2015

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 27 april 2015 heeft

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

17 april 2015.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat S.

VAN ROSSEM en van attaché K. GOOSSENS, 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

U verklaarde een Pakistaans staatsburger van Punjabi origine te zijn. U werd geboren op 28 mei 1982 in

de Pakistaanse stad Faisalabad, provincie Punjab. U vluchtte in 2009 naar België omdat u in Pakistan

problemen kreeg zowel met uw eigen familie als met Sipah-e-Sahabah omdat u zich op vraag van uw

toenmalige verloofde tot het sjiisme had bekeerd. Omwille van deze problemen diende u op 18 maart

2009 een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. Op 28 juli 2009 besloot het

Commissariaat-generaal (CGVS) dienaangaande tot weigering van de Vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus vanwege een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid.

Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) bevestigd bij arrest van

30/10/2009. Uw beroep hiertegen bij de Raad van State werd in december 2009 verworpen. Bij een

controle door de Belgische autoriteiten op 3 april 2015 werd vastgesteld dat u zich illegaal op het
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Belgische grondgebied bevond. U werd daarom overgebracht naar het gesloten centrum van Vottem en

kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten. Uw repatriëring werd voorzien op 16 april 2015 om

13.30u. Op 13 april 2015 diende u echter een tweede asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten,

waarna deze repatriëring geannuleerd werd.

In het kader van uw huidige asielaanvraag verklaart u nog steeds niet naar Pakistan te kunnen

terugkeren omdat u er waarschijnlijk vermoord zou worden. U verklaarde dat er een verband is met uw

vorige aanvraag en verwees ook naar de problemen die u reeds in het kader van uw eerste

asielaanvraag uiteengezet hebt en de documenten die u toen heeft neergelegd.

Ter staving van uw huidige asielaanvraag legde u geen enkel document neer.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratieve dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

In de mate dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die u naar aanleiding van uw vorige

aanvraag hebt uiteengezet, dient vooreerst te worden benadrukt dat uw vorige asielaanvraag door het

Commissariaatgeneraal werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op

fundamentele wijze ondermijnd werd en de door u aangehaalde feiten of redenen niet als bewezen

werden beschouwd. Deze beslissing en beoordeling werden door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Ook het cassatieberoep dat u hiertegen indiende bij de Raad van

State werd verworpen. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw

vorige asielaanvraag en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan

worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming

in aanmerking komt.

Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.

Bij uw schriftelijke verklaringen in het kader van een meervoudige asielaanvraag gaf u als nieuw

element op dat er nog steeds problemen zijn voor u in Pakistan en u indien u naar Pakistan zou

teruggaan, waarschijnlijk vermoord zal worden. U voegde er nog aan toe dat indien iemand u zou willen

vermoorden, hij geen artikel in de krant zou plaatsen. Op de vraag of deze elementen te maken hebben

met de elementen die u reeds hebt aangehaald in een eerdere asielaanvraag, antwoordde u dat er een

verband, een link is met uw vorige aanvraag (schriftelijke verklaring MVA, nr. 1). Verder verklaarde u dat

u geen lid was van een organisatie, maar u een relatie had met een meisje. Uw probleem was een

liefdesprobleem en u heeft nooit deelgenomen aan activiteiten (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.2 en

2.5). U verklaarde niet over bewijsstukken te beschikken, maar stelde te weten dat zij op zoek zijn naar

u, willen weten waar u bent en ze uw hele familie bedreigen (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.6). U

verwees tevens naar de krant die u reeds als bewijs heeft voorgelegd in het kader van uw

vorige asielaanvraag en vertelde hierover dat ze ermee dreigen u te doden en hierin stond dat uw leven

in gevaar is (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.7 en 3.1).Tot slot stelde u dat zij gevaarlijke mensen zijn

en u gehoord heeft dat ze heel veel vijanden hebben (schriftelijke verklaring MVA, nr. 5.1). Hoewel u

niet preciseert wie ‘zij’ zijn, kan uit het geheel van uw verklaringen worden afgeleid dat u doelt op de

organisatie Sipah-e-Sahabah, door wie in 2009 een fatwa tegen u werd uitgevaardigd (CGVS 1e AA, p.

2) en die in 2009 ook een opsporingsbericht over u in de krant liet plaatsen (CGVS 1e AA, p. 3). U

verklaarde immers uitdrukkelijk dat er een verband is met uw vorige asielaanvraag. U vertelde tevens

dat zij op zoek zijn naar u en uw hele familie bedreigen. Aangezien u in het kader van uw vorige

asielaanvraag verklaarde slechts problemen te kennen met enerzijds uw eigen familie en

anderzijds Sipah-e-Sahabah, kan dan logischerwijze geconcludeerd worden dat uw familie bedreigd

werd/wordt door Sipah-e Sahabah en u met ‘ze’ Sipah-e Sahabah bedoelt. Aangezien u in het kader van

uw huidige asielaanvraag ook geen nieuwe asielmotieven inroept en verklaarde dat uw probleem een

liefdesprobleem was, kan hieruit geconcludeerd worden dat het geheel van uw schriftelijke verklaringen

betrekking heeft op de problemen die u reeds in het kader van uw eerste asielaanvraag uiteengezet

heeft, namelijk de problemen die u kreeg omdat u zich op vraag van uw toenmalige verloofde bekeerde

tot het sjiisme.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige

aanvraag hebt uiteengezet [zij zijn op zoek naar u en willen weten waar u bent – ze bedreigen uw hele
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familie – ze dreigen ermee u te doden – ze zijn gevaarlijke mensen en u heeft gehoord dat ze heel veel

vijanden hebben – de persoon die u wil vermoorden zal dat niet in de krant zetten], moet worden

beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel

gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige aanvraag louter bijkomende

verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als

aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan

de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Verder verwees u uitdrukkelijk naar de krant die u reeds in het kader van uw eerste asielaanvraag als

bewijsstuk hebt voorgelegd (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.7 en 3.1). Het louter verwijzen naar een

document dat u reeds in het kader van een vorige asielaanvraag hebt neergelegd, geldt niet als nieuw

element in de zin van artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Dit document werd immers

reeds in het kader van uw vorige asielaanvraag inhoudelijk beoordeeld. Reeds toen werd geoordeeld

dat er ernstige twijfels bestaan over de authenticiteit van dit document alsook dat het weinig aannemelijk

is dat een verboden organisatie, die enkel ondergronds opereert, het risico zou nemen om in een krant

een opsporingsbericht te laten publiceren met daarbij hun eigen telefoonnummer.

Tot slot stelde u dat u ook in België veel problemen hebt. Zo bent u erg onrustig en heeft u geen geld

om te eten (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.2). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor de

moeilijkheden die u in België ondervindt, kunnen ook deze problemen niet beschouwd worden als een

nieuw element dat de kans dat u in aanmerking komt voor internationale bescherming aanzienlijk

vergroot. Uw vrees voor vervolging of het lijden van ernstige schade dient immers beoordeeld te worden

ten aanzien van het land waarvan u het staatsburgerschap bezit, dit is Pakistan. Nergens uit uw

verklaringen kan bovendien afgeleid worden dat er omwille van deze problemen in België bij een

eventuele terugkeer naar Pakistan in uw hoofde sprake zou zijn van een intentionele bedreiging van uw

leven, vrijheid en/of fysieke integriteit.

Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat u verklaarde dat u de door u in het kader van uw

huidige asielaanvraag aangebrachte elementen niet eerder hebt aangehaald omdat u niet wist dat u

naar uw land terug zou moeten gaan. U kwam immers naar België om een nieuw leven te starten. U

heeft hier ook een aanvraag gedaan om te trouwen omdat u onder geen beding terug wil gaan naar uw

land. Alles was naar uw eigen zeggen in orde, maar toch kreeg u nog het bevel om het grondgebied te

verlaten (schriftelijke verklaring MVA, nr. 1.3). Deze verklaring gaat echter niet op. In het verleden werd

u immers reeds meermaals een bevel om het grondgebied te verlaten betekend, waaraan u echter nooit

gevolg gaf. Dit gebeurde meer bepaald op 22/12/2009, op 4/11/2010, op 6/5/2014 en op 25/2/2015. Uw

verklaring als zou u nooit eerder een nieuwe asielaanvraag hebben ingediend omdat u niet eerder

geweten zou hebben dat u België zou moeten verlaten, overtuigt bijgevolg niet. Dat u pas een nieuwe

asielaanvraag indiende bij de Belgische autoriteiten nadat u bij een controle tegen de lamp was

gelopen, uw aanvraag tot de opmaak van een akte van aangifte van uw voorgenomen huwelijk werd

geweigerd en u naar een gesloten centrum was overgebracht teneinde uw verwijdering van het

Belgische grondgebied te garanderen, ondermijnt verder de geloofwaardigheid alsook de ernst van de

door u ingeroepen vrees.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie uitgevoerd door CEDOCA blijkt dat het gros van het

geweld dat in Pakistan plaatsvindt kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land

actief zijn. De terreuraanslagen die in Pakistan plaatsvinden zijn evenwel doorgaans doelgericht van

aard, waarbij voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze

minderheden en politici geviseerd worden. De aard van het gebruikte geweld zorgt er echter voor dat er

soms ook willekeurige slachtoffers vallen. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige

aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een

bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische

moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel.

Voorts blijkt dat de beperkte toename van geweld in 2013 vooral kan worden toegeschreven aan een

toename van sektarisch geweld en aan het geweld dat de nationale verkiezingen van mei 2013

voorafging, en waarbij voornamelijk leden en leiders van politieke partijen geviseerd werden.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier), blijkt voorts dat de veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2014

problematisch blijft. Het noordwesten van Pakistan wordt nog steeds geteisterd door een open strijd
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tussen extremistische elementen en regeringstroepen. Uit dezelfde informatie blijkt echter dat het hier

om een uiterst lokaal conflict gaat, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de grensregio tussen Pakistan en

Afghanistan, meer bepaald in de Federally Administered Tribal Areas (FATA) en Khyber-Pakhtunkwa

(KP). Hoewel de situatie in de provincies Punjab, Sindh, Balochistan, en in Pakistan controlled Kashmir

(PcK) verontrustend en zorgwekkend kan voorkomen, is de omvang en de intensiteit van het geweld er

beduidend lager dan in het noordwesten van Pakistan. Daar het geweldsniveau en de impact van het

geweld in Pakistan regionaal erg verschillend zijn, dient niet alleen rekening te worden gehouden met

de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar

u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Pakistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Punjab te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Punjab grotendeels stabiel

is gebleven. De omvang van het geweld dat zich in de provincie voordoet is beperkter dan het geweld

dat in Khyber- Pakhtunkwa, FATA en Sindh plaatsvindt. Nagenoeg de helft van de in 2013 te betreuren

doden werd het slachtoffer van terreurgeweld, hoofdzakelijk gepleegd door de Pakistaanse Taliban en

Lashkar-e-Jhangvi. Deze terreuraanslagen vonden voornamelijk plaats in de stad Lahore en in

beduidend mindere mate in de rest van de provincie, waar het overwegend rustig bleef. Ook in de

hoofdstad Islamabad bleef het aantal terreurdaden, alsook het aantal burgerslachtoffers beperkt.

Daarnaast omvatte het geweld in de provincie sektarisch geweld, etno-politiek geweld, grensaanvallen

en geweld tussen politie en criminelen. De meeste geweldincidenten in de provincie Punjab vonden

plaats in de verkiezingsmaand mei.

Dient voorts opgemerkt te worden dat het Commissariaat-Generaal de veiligheidssituatie in Pakistan

voortdurend opvolgt. Uit een overzicht van recente landenrapporten betreffende de actuele

veiligheidssituatie in Pakistan, waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd (COI

Focus Pakistan Overzicht van recente landeninformatie met betrekking tot de actuele veiligheidssituatie,

dd. 12 november 2014) blijkt dat de aard, de omvang en de systematiek van het geweld dat zich in de

provincie Punjab voordoet, in het afgelopen jaar niet fundamenteel gewijzigd is.

Er dient aldus geconcludeerd te worden dat, hoewel er zich in de provincie Punjab met enige regelmaat

incidenten voordoen, er geen gewag kan worden gemaakt van een situatie van “open combat” of van

hevige en voortdurende of onderbroken gevechten, noch kan gesteld worden dat de mate van

willekeurig geweld in de provincie Punjab dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt op de in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige

bedreiging.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement. Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op

grond van de Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning

van de hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij

het beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van

het non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van

de elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken

dienaangaande vastgesteld heeft dat alle verblijfsprocedures werden afgewezen en er geen schending

van artikel 3EVRM werd aangetoond. De betrokkene diende een verzoek tot machtiging tot verblijf

overeenkomstig artikel 9bis in dat op 24/8/2010 geweigerd werd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De betrokkene diende eveneens een verzoek tot machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9 ter in

dat op 29/7/2010 geweigerd werd door de Dienst Vreemdelingenzaken.
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Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op

het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel

74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van het

redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht en van artikel 1 en 2, A

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

Verzoeker meent dat hij steeds eensluidende verklaringen heeft afgelegd. Hij stelt dat zijn vorige

asielaanvraag werd geweigerd omdat men geen geloof hechtte aan zijn verblijfplaatsen. Hij meent er

alles aan gedaan te hebben om zijn asielrelaas te staven, terwijl verweerder blijft verwijzen naar de

eerste asielaanvraag zonder rekening te houden met de nieuwe bewijsstukken en aangehaalde

informatie.

Waar in de bestreden beslissing de woorden “kan worden afgeleid” en “kan dan logischerwijze

geconcludeerd worden” worden gebruikt, wijst dit volgens verzoeker erop dat zijn asielaanvraag

onvoldoende zorgvuldig werd behandeld en dat de bestreden beslissing gemotiveerd is aan de hand

van veronderstellingen en afleidingen, hetgeen haaks staat op het principe dat elke asielaanvraag

grondig en individueel onderzocht dient te worden. De bestreden beslissing houdt volgens verzoeker

geen rekening met de grond van de aanvraag, namelijk of hij kan terugkeren naar zijn land van

herkomst. Verzoeker stelt dat hij sjiiet is en zich actief inzet in zijn geloofsgemeenschap, doch dat men

het niet nodig acht hiermee rekening te houden in de bestreden beslissing. Verzoeker vindt in het

administratief dossier niets terug over een eventueel onderzoek dat gevoerd zou zijn met betrekking tot

de veiligheidssituatie van sjiieten in Pakistan. Hij verwijst naar een arrest van het Europees Hof voor de

rechten van de mens, stelt dat het van belang is of hij zijn geloof actief beleeft en wijst erop dat er nog

steeds een aantal wettelijke beperkingen worden opgelegd door de Pakistaanse overheid, hetgeen een

schending uitmaakt van artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de

mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

De politieke situatie in Pakistan en in zijn regio van herkomst is volgens verzoeker zeer onveilig. Hij

verwijst naar rapporten van verschillende mensenrechtenorganisaties. Hij meent dat artikel 3 EVRM

geschonden zal zijn wanneer hij naar zijn land van herkomst zou moeten terugkeren, omdat de

Pakistaanse overheid nog steeds niet in staat is om zijn burgers van willekeurige vervolgingen en

wandaden te vrijwaren, noch om de verantwoordelijke daders te vervolgen. “Het is duidelijk voor de

Pakistaanse asielzoekers dat hun regering er alles aan doet om voor de buitenwereld duidelijk te maken

dat zij op de democratische weg zijn en dit omdat zij uiteraard nood hebben aan internationale steun,

doch dit betekent nog niet dat de plaatselijke situatie verbeterd is.” Verder verwijst verzoeker naar de

COI Focus in het administratief dossier waarin volgens hem weldegelijk melding wordt gemaakt van een

precaire veiligheidssituatie in de provincie Punjab. In de bestreden beslissing stelt men dat er geen

sprake is van willekeurig geweld, maar bevestigt men in dezelfde beslissing dat het CGVS voortdurend

de veiligheidssituatie in Pakistan opvolgt, hetgeen volgens verzoeker een flagrante tegenstrijdigheid is.

Verzoeker meent dat het CGVS erkent dat er nog een ernstige bedreiging bestaat in hoofde van de

Pakistaanse bevolking, doch dat deze niet “groot genoeg” geacht wordt. Deze twee stellingen staan

lijnrecht tegenover elkaar. Verzoeker meent dat hij een doelwit vormt en dat zijn leven in gevaar is. Het

is voor verzoeker onaanvaardbaar “dat verwerende partij dit weigert te onderzoeken en louter het

volgende stelt: “Bijgevolg is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct

of indirect refoulement””.

Waar de bestreden beslissing stelt “de aard van het gebruikte geweld zorgt er echter voor dat er soms

ook willekeurige slachtoffers vallen. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen
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plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde

gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij

het doelwit.”, meent verzoeker dat dit rechtstreeks op hem van toepassing is. Verzoeker verwijst

vervolgens naar een aantal arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens en stelt dat het

zeer duidelijk blijkt dat het CGVS weldegelijk een onderzoek diende uit te voeren. Dat verweerder dit

weigert, is volgens verzoeker in strijd met artikel 78 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie.

Verder stelt verzoeker nog als volgt in onderhavig verzoekschrift:

“Verzoeker meent dat er geen discussie meer kan bestaan over het feit of hij voldoet aan de criteria van

de conventie van Genève om erkend te worden als politiek vluchteling.

Ter illustratie wil verzoeker in wat volgt zeer kort de verschillende criteria bijlichten.

a) Gegronde vrees voor vervolging

De situatie in Pakistan is nog steeds zeer gevaarlijk en de Pakistaanse autoriteiten slagen er niet in om

de veiligheid van burgers te garanderen.

Het land wordt verscheurd door bomaanslagen en terroristische aanvallen.

Indien verzoeker terug dient te keren naar zijn land van herkomst, zal art 3 EVRM geschonden worden.

Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende:

[…]

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf.( Arrest Kirkwood (19479/83), 12

maart 1984).

Gelieve in de bijlage verschillende documenten terug te willen vinden waaruit duidelijk blijkt dat de

situatie in Pakistan nog steeds zeer onveilig is.

Dat de situatie in Pakistan algemeen gekend en wereldnieuws is!

Het is onverantwoord om burgers terug te sturen naar zo’n onveilige situatie.

Het is duidelijk dat de algemene situatie in Pakistan zeer onveilig is voor verzoeker. Maar er heerst ook

een persoonlijke dreiging voor zijn fysieke integriteit.

b)Persoonlijke vervolging

Het verdrag van Genève verklaart dat er een gegronde vrees voor vervolging moet bestaan wegens het

ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of het hebben van een

politieke overtuiging.

Dat verzoeker volledig aan deze voorwaarde voldoet. Hij vormt immers een doelwit omwille van zijn

religie.

Dat het dus duidelijk mag zijn dat er inderdaad een werkelijk gevaar dreigt voor verzoeker, indien hij

terug dient te keren naar zijn land van herkomst.

Dat het duidelijk mag blijken dat een persoonlijke vrees voor vervolging bestaat in hoofde van

verzoeker, en dat hij de vluchtelingenstatus absoluut nodig heeft!

c) Onmogelijkheid om de bescherming van zijn land in te roepen

Ook dit criterium is zonder enige twijfel vervuld in hoofde van verzoeker.

Het is juist omdat hij de bescherming van zijn eigen land/ overheid niet kan inroepen dat hij gevlucht is

uit zijn land van herkomst. Dat hij zich niet kan wenden tot de politie .

Integendeel zelfs, de Pakistaanse overheid slaagt er niet in een betrouwenswaardige indruk na te laten.

Dat verzoeker zich dus niet naar de overheid kan richten. Dat het duidelijk is dat verzoeker de

bescherming van zijn land niet kan inroepen.

Dat het CGVS dan ook zwaar in gebreke blijft door niet te onderzoeken, of verzoeker terug kan keren

naar zijn land van herkomst.

De beslissing zoals ze genomen werd door het CGVS is dan ook een flagrante schending van alle

beginselen van behoorlijk bestuur.

Op dit ogenblik, gezien de omstandigheden, en het gebrek aan zekerheid is het dus onmogelijk om

terug te keren naar Pakistan”.

2.1.2. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift “Recente informatie m.b.t. de situatie in Pakistan” (stuk 3).

2.2. Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het

asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8,

onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe

elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter

maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire
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bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging

en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

2.3.1. Vooreerst dient erop gewezen dat ’s Raads arrest nummer 33 641 van 30 oktober 2009, dat

kracht van gewijsde heeft en dat, gelet op de devolutieve werking van een beroep bij de Raad, in de

plaats is gekomen van de beslissing van de commissaris-generaal van 28 juli 2009 in het kader van

verzoekers eerste asielaanvraag zodat in de bestreden beslissing niet dienstig naar de beslissing van

28 juli 2009 verwezen wordt, luidt als volgt:

“2.4. De Raad wenst vooreerst te benadrukken dat de motivering van de bestreden beslissing als een

geheel moet worden gelezen en niet als een samenstelling van componenten die elk op zich een

beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde vaagheden, inconsistenties en

onwetendheden op grond waarvan de Commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van

het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138.319). De Raad wenst tot slot op te

merken dat elementen in het voordeel van de asielzoeker niet noodzakelijk in de beslissing dienen

opgenomen te worden (RvS 19 december 2007, nr. 178.032). De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de

asielzoeker. Het is niet aan de Commissaris-generaal om de lacunes in bewijsvoering op te vullen, noch

om te bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692).

De gebrekkige kennis van verzoeker over het sjia-geloof waartoe hij zich bekeerde en waardoor hij

meent vervolgd te worden, blijkt duidelijk uit het gehoorverslag. Verzoeker lijkt zijn gebrekkige kennis toe

te geven in zijn verzoekschrift, maar poogt dit te minimaliseren en te relativeren door te wijzen op zijn

geringe religieuze motivatie. De Raad dient op te merken dat verzoeker verklaarde in België naar de

sjiietische moskee te gaan en nog altijd sjiiet te zijn, waardoor op zijn minst enige basiskennis van hem

verwacht kon worden. De Commissaris-generaal peilde naar basiskennis, die verzoeker niet bij machte

was te leveren. Gelet op de vaststelling dat zijn beweerde bekering op een loutere verklaring van

zijnentwege berust, mag redelijkerwijs ook verwacht worden dat verzoeker deze bekering ook

aannemelijk maakt met een minimum aan achtergrondkennis. Waar verzoeker stelt dat het de liefde

voor een sjia-meisje was die hem tot de noodlottige bekering en daaruit resulterende vervolging dreef,

dient de Raad vast te stellen dat verzoeker een merkwaardige onverschilligheid aan de dag legt met

betrekking tot het lot van dat meisje. Verzoeker weet niet waar zij vertoeft en ondernam weinig pogingen

om haar lot te achterhalen. Hij zou zijn vriend eens gestuurd hebben naar de sjiietische wijk om navraag

te doen. Dergelijk gebrek aan interesse voor de directe oorzaak van zijn bekering en dus ook van zijn

vervolging, ondermijnt in ernstige mate de algehele geloofwaardigheid van het relaas. Ten aanzien van

de twee voor verzoekers vrees relevante documenten, zijnde de krantenartikelen, dient de Raad op te



RvV X - Pagina 8

merken dat documenten slechts over een ‘ondersteunende’ bewijswaarde beschikken, namelijk indien

zij vergezeld gaan van geloofwaardige verklaringen, quod non in casu. Verzoeker bevestigt in zijn

verzoekschrift dat de krantenartikelen zoekertjes betreffen. Zoekertjes zijn in feite vrije ruimtes in een

krant waarin een klant tegen betaling een boodschap naar keuze kan achterlaten. Zoekertjes vormen

dan ook geen enkel bewijs voor de waarachtigheid van de boodschap erin vervat. Een van de

zoekertjes zou volgens verzoeker geplaatst zijn door een verboden terroristische organisatie. Het

bewuste zoekertje vermeldt echter een telefoonnummer waarop deze verboden organisatie kan worden

gecontacteerd, waardoor het document van elke geloofwaardigheid wordt ontbeend. Tot slot merkt de

Raad op dat verzoeker wel degelijk verklaarde dat er een schriftelijke fatwa tegen hem werd

uitgesproken (CGVS van 14 juli 2009, p. 3). Verzoekers betoog in zijn verzoekschrift dat het een

mondelinge fatwa betrof, wordt derhalve door zijn eigen verklaringen tegengesproken.

[…]

2.6. Artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat geen andere middelen mogen worden

aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift werden uiteengezet. In afwijking van voornoemd artikel

bepaalt artikel 39/76 van de Vreemdelingenwet dat “(…) de Raad met het oog op een goede

rechtsbedeling, (kan) beslissen om elk nieuw gegeven in aanmerking te nemen dat hem ter kennis

wordt gebracht door de partijen, met inbegrip van hun verklaringen ter terechtzitting, onder de

cumulatieve voorwaarden dat: 1° deze gegevens steun vinden in het rechtsplegingsdossier; 2° ze van

die aard zijn dat ze op een zekere wijze het gegrond of ongegrond karakter van het beroep kunnen

aantonen; 3° de partij aannemelijk maakt dat zij deze nieuwe gegevens niet eerder in de procedure kon

meedelen.” Uit de lezing van de “aanvullende en hernemende nota” blijkt dat verzoeker inhoudelijk een

aantal argumenten aanbrengt als repliek op de verweernota van de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Een replieknota kan krachtens artikel 39/76 slechts worden ingediend

als repliek op het schriftelijk verslag van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van het onderzoek van de nieuwe gegevens en elementen, hetgeen in casu niet het geval is.

Deze aanvullende nota wordt derhalve uit de debatten geweerd. Wat betreft de nieuwe stukken

toegevoegd bij de aanvullende nota kan nog het volgende worden opgemerkt. De krantenartikels

(stukken 5 en 6) zijn geen officiële documenten, zij zijn een bewijs dat een artikel gepubliceerd werd

maar geen bewijs van de er in aangehaalde feiten. Van de officiële verklaring van de secretarisgeneraal

van de sjiietische groepering waartoe verzoeker toetrad (stuk 4) en dat dateert van 20 januari 2009,

toont verzoeker niet aan dat hij dit stuk niet eerder in de procedure kon meedelen; het stuk wordt

derhalve om deze reden niet in aanmerking genomen. Stukken 7 en 8 betreffen algemene informatie,

los van de persoonlijke situatie van verzoeker. Stuk 9 betreft een schriftelijke getuigenis van een vriend,

die omwille van het gesolliciteerde en subjectieve karakter, evenmin enige bewijswaarde heeft.

2.7. 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, in aanmerking

worden genomen.”

In onderhavig verzoekschrift voert verzoeker meermaals aan dat hij weldegelijk een vrees voor

vervolging heeft gelet op zijn sjiitisch geloof. Er dient evenwel opgemerkt dat verzoeker noch bij het

indienen van zijn tweede asielaanvraag, noch bij onderhavig verzoekschrift enig stuk voegt dat zijn

sjiitisch geloof kan aantonen. Integendeel, verzoeker volhardt enkel in zijn verklaringen die hij in het

kader van zijn eerste asielaanvraag heeft afgelegd. Die verklaringen werden evenwel ongeloofwaardig

bevonden in voormeld arrest van 30 oktober 2009. De informatie die verzoeker bij onderhavig

verzoekschrift voegt, betreft overigens louter algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn

persoon, terwijl verzoeker zijn aangevoerde vrees voor vervolging in concreto dient te staven, quod non

in casu.

Gelet op het voorgaande stelt de bestreden beslissing terecht als volgt:

“Bij uw schriftelijke verklaringen in het kader van een meervoudige asielaanvraag gaf u als nieuw

element op dat er nog steeds problemen zijn voor u in Pakistan en u indien u naar Pakistan zou

teruggaan, waarschijnlijk vermoord zal worden. U voegde er nog aan toe dat indien iemand u zou willen

vermoorden, hij geen artikel in de krant zou plaatsen. Op de vraag of deze elementen te maken hebben

met de elementen die u reeds hebt aangehaald in een eerdere asielaanvraag, antwoordde u dat er een

verband, een link is met uw vorige aanvraag (schriftelijke verklaring MVA, nr. 1). Verder verklaarde u dat

u geen lid was van een organisatie, maar u een relatie had met een meisje. Uw probleem was een

liefdesprobleem en u heeft nooit deelgenomen aan activiteiten (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.2 en

2.5). U verklaarde niet over bewijsstukken te beschikken, maar stelde te weten dat zij op zoek zijn naar

u, willen weten waar u bent en ze uw hele familie bedreigen (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.6). U

verwees tevens naar de krant die u reeds als bewijs heeft voorgelegd in het kader van uw

vorige asielaanvraag en vertelde hierover dat ze ermee dreigen u te doden en hierin stond dat uw leven
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in gevaar is (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.7 en 3.1).Tot slot stelde u dat zij gevaarlijke mensen zijn

en u gehoord heeft dat ze heel veel vijanden hebben (schriftelijke verklaring MVA, nr. 5.1). Hoewel u

niet preciseert wie ‘zij’ zijn, kan uit het geheel van uw verklaringen worden afgeleid dat u doelt op de

organisatie Sipah-e-Sahabah, door wie in 2009 een fatwa tegen u werd uitgevaardigd (CGVS 1e AA, p.

2) en die in 2009 ook een opsporingsbericht over u in de krant liet plaatsen (CGVS 1e AA, p. 3). U

verklaarde immers uitdrukkelijk dat er een verband is met uw vorige asielaanvraag. U vertelde tevens

dat zij op zoek zijn naar u en uw hele familie bedreigen. Aangezien u in het kader van uw vorige

asielaanvraag verklaarde slechts problemen te kennen met enerzijds uw eigen familie en

anderzijds Sipah-e-Sahabah, kan dan logischerwijze geconcludeerd worden dat uw familie bedreigd

werd/wordt door Sipah-e Sahabah en u met ‘ze’ Sipah-e Sahabah bedoelt. Aangezien u in het kader van

uw huidige asielaanvraag ook geen nieuwe asielmotieven inroept en verklaarde dat uw probleem een

liefdesprobleem was, kan hieruit geconcludeerd worden dat het geheel van uw schriftelijke verklaringen

betrekking heeft op de problemen die u reeds in het kader van uw eerste asielaanvraag uiteengezet

heeft, namelijk de problemen die u kreeg omdat u zich op vraag van uw toenmalige verloofde bekeerde

tot het sjiisme.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige

aanvraag hebt uiteengezet [zij zijn op zoek naar u en willen weten waar u bent – ze bedreigen uw hele

familie – ze dreigen ermee u te doden – ze zijn gevaarlijke mensen en u heeft gehoord dat ze heel veel

vijanden hebben – de persoon die u wil vermoorden zal dat niet in de krant zetten], moet worden

beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel

gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige aanvraag louter bijkomende

verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als

aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan

de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Verder verwees u uitdrukkelijk naar de krant die u reeds in het kader van uw eerste asielaanvraag als

bewijsstuk hebt voorgelegd (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.7 en 3.1). Het louter verwijzen naar een

document dat u reeds in het kader van een vorige asielaanvraag hebt neergelegd, geldt niet als nieuw

element in de zin van artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Dit document werd immers

reeds in het kader van uw vorige asielaanvraag inhoudelijk beoordeeld. Reeds toen werd geoordeeld

dat er ernstige twijfels bestaan over de authenticiteit van dit document alsook dat het weinig aannemelijk

is dat een verboden organisatie, die enkel ondergronds opereert, het risico zou nemen om in een krant

een opsporingsbericht te laten publiceren met daarbij hun eigen telefoonnummer.

Tot slot stelde u dat u ook in België veel problemen hebt. Zo bent u erg onrustig en heeft u geen geld

om te eten (schriftelijke verklaring MVA, nr. 2.2). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor de

moeilijkheden die u in België ondervindt, kunnen ook deze problemen niet beschouwd worden als een

nieuw element dat de kans dat u in aanmerking komt voor internationale bescherming aanzienlijk

vergroot. Uw vrees voor vervolging of het lijden van ernstige schade dient immers beoordeeld te worden

ten aanzien van het land waarvan u het staatsburgerschap bezit, dit is Pakistan. Nergens uit uw

verklaringen kan bovendien afgeleid worden dat er omwille van deze problemen in België bij een

eventuele terugkeer naar Pakistan in uw hoofde sprake zou zijn van een intentionele bedreiging van uw

leven, vrijheid en/of fysieke integriteit.

Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat u verklaarde dat u de door u in het kader van uw

huidige asielaanvraag aangebrachte elementen niet eerder hebt aangehaald omdat u niet wist dat u

naar uw land terug zou moeten gaan. U kwam immers naar België om een nieuw leven te starten. U

heeft hier ook een aanvraag gedaan om te trouwen omdat u onder geen beding terug wil gaan naar uw

land. Alles was naar uw eigen zeggen in orde, maar toch kreeg u nog het bevel om het grondgebied te

verlaten (schriftelijke verklaring MVA, nr. 1.3). Deze verklaring gaat echter niet op. In het verleden werd

u immers reeds meermaals een bevel om het grondgebied te verlaten betekend, waaraan u echter nooit

gevolg gaf. Dit gebeurde meer bepaald op 22/12/2009, op 4/11/2010, op 6/5/2014 en op 25/2/2015. Uw

verklaring als zou u nooit eerder een nieuwe asielaanvraag hebben ingediend omdat u niet eerder

geweten zou hebben dat u België zou moeten verlaten, overtuigt bijgevolg niet. Dat u pas een nieuwe

asielaanvraag indiende bij de Belgische autoriteiten nadat u bij een controle tegen de lamp was

gelopen, uw aanvraag tot de opmaak van een akte van aangifte van uw voorgenomen huwelijk werd

geweigerd en u naar een gesloten centrum was overgebracht teneinde uw verwijdering van het

Belgische grondgebied te garanderen, ondermijnt verder de geloofwaardigheid alsook de ernst van de

door u ingeroepen vrees.”

Verder stelt de bestreden beslissing terecht als volgt:
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“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie uitgevoerd door CEDOCA blijkt dat het gros van het

geweld dat in Pakistan plaatsvindt kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land

actief zijn. De terreuraanslagen die in Pakistan plaatsvinden zijn evenwel doorgaans doelgericht van

aard, waarbij voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze

minderheden en politici geviseerd worden. De aard van het gebruikte geweld zorgt er echter voor dat er

soms ook willekeurige slachtoffers vallen. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige

aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een

bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische

moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel.

Voorts blijkt dat de beperkte toename van geweld in 2013 vooral kan worden toegeschreven aan een

toename van sektarisch geweld en aan het geweld dat de nationale verkiezingen van mei 2013

voorafging, en waarbij voornamelijk leden en leiders van politieke partijen geviseerd werden.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier), blijkt voorts dat de veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2014

problematisch blijft. Het noordwesten van Pakistan wordt nog steeds geteisterd door een open strijd

tussen extremistische elementen en regeringstroepen. Uit dezelfde informatie blijkt echter dat het hier

om een uiterst lokaal conflict gaat, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de grensregio tussen Pakistan en

Afghanistan, meer bepaald in de Federally Administered Tribal Areas (FATA) en Khyber-Pakhtunkwa

(KP). Hoewel de situatie in de provincies Punjab, Sindh, Balochistan, en in Pakistan controlled Kashmir

(PcK) verontrustend en zorgwekkend kan voorkomen, is de omvang en de intensiteit van het geweld er

beduidend lager dan in het noordwesten van Pakistan. Daar het geweldsniveau en de impact van het

geweld in Pakistan regionaal erg verschillend zijn, dient niet alleen rekening te worden gehouden met

de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar

u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Pakistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Punjab te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Punjab grotendeels stabiel

is gebleven. De omvang van het geweld dat zich in de provincie voordoet is beperkter dan het geweld

dat in Khyber- Pakhtunkwa, FATA en Sindh plaatsvindt. Nagenoeg de helft van de in 2013 te betreuren

doden werd het slachtoffer van terreurgeweld, hoofdzakelijk gepleegd door de Pakistaanse Taliban en

Lashkar-e-Jhangvi. Deze terreuraanslagen vonden voornamelijk plaats in de stad Lahore en in

beduidend mindere mate in de rest van de provincie, waar het overwegend rustig bleef. Ook in de

hoofdstad Islamabad bleef het aantal terreurdaden, alsook het aantal burgerslachtoffers beperkt.

Daarnaast omvatte het geweld in de provincie sektarisch geweld, etno-politiek geweld, grensaanvallen

en geweld tussen politie en criminelen. De meeste geweldincidenten in de provincie Punjab vonden

plaats in de verkiezingsmaand mei.

Dient voorts opgemerkt te worden dat het Commissariaat-Generaal de veiligheidssituatie in Pakistan

voortdurend opvolgt. Uit een overzicht van recente landenrapporten betreffende de actuele

veiligheidssituatie in Pakistan, waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd (COI

Focus Pakistan Overzicht van recente landeninformatie met betrekking tot de actuele veiligheidssituatie,

dd. 12 november 2014) blijkt dat de aard, de omvang en de systematiek van het geweld dat zich in de

provincie Punjab voordoet, in het afgelopen jaar niet fundamenteel gewijzigd is.

Er dient aldus geconcludeerd te worden dat, hoewel er zich in de provincie Punjab met enige regelmaat

incidenten voordoen, er geen gewag kan worden gemaakt van een situatie van “open combat” of van

hevige en voortdurende of onderbroken gevechten, noch kan gesteld worden dat de mate van

willekeurig geweld in de provincie Punjab dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt op de in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige

bedreiging.” Uit de informatie die verzoeker aan onderhavig verzoekschrift toevoegt (stuk 3) en die in

dezelfde lijn ligt als de door verweerder gehanteerde informatie (zie map ‘Landeninformatie’ in het

administratief dossier) valt geenszins af te leiden dat in de provincie Punjab sprake is van een

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

2.3.2. Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bij waar deze besluit dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt

die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking komt.

2.3.3. In zoverre verzoeker nog artikel 3 EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat artikel 3 EVRM

vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te

nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te
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worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3

EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij een

dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere bewering of

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op

voornoemd artikel. In acht genomen de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas en mede

gelet op de informatie gevoegd aan het administratief dossier, zijn er geen redenen voorhanden om aan

te nemen dat verzoeker in zijn land van herkomst een reëel risico loopt een behandeling te ondergaan in

strijd met artikel 3 EVRM.

Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: “Rekening

houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken

dienaangaande vastgesteld heeft dat alle verblijfsprocedures werden afgewezen en er geen schending

van artikel 3EVRM werd aangetoond. De betrokkene diende een verzoek tot machtiging tot verblijf

overeenkomstig artikel 9bis in dat op 24/8/2010 geweigerd werd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De betrokkene diende eveneens een verzoek tot machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9 ter in

dat op 29/7/2010 geweigerd werd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.”

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat nergens in de bestreden beslissing als volgt wordt gesteld:

“Bijgevolg is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement”, zoals verzoeker beweert.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht mei tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


