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nr. 145 418 van 12 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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2015 heeft

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

21 april 2015.

Gelet op de artikelen 39/77 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 8 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. PIRARD, en van attaché I.

SNYERS, 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 bent u een Pakistaan afkomstig uit Mandi Bahauddin in de provincie Punjab.

Na uw studies werkte u enkele maanden als leraar en twee jaar als sales manager. In 2007 vertrok u

om economische redenen naar België. U verbleef enige tijd illegaal hier maar deed in 2009 een

aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 9bis en verkreeg in 2011 een tijdelijk verblijf. In januari

2012 keerde u terug naar Pakistan om uw familie te zien en om het meisje (S.), met wie u wilde

trouwen, te ontmoeten. De familie van (S.) was echter gekant tegen jullie voorgenomen huwelijk omdat

ze haar binnen hun kaste wilden laten huwen. Op 6 januari 2012, de dag na uw terugkeer, ontmoette u

(S.) en ging u met haar winkelen in een bazar. Op de terugweg werden jullie opgewacht door Fiaz, de



RvV X - Pagina 2

broer van (S.), en een aantal onbekenden. Er werd op jullie geschoten en (S.), die achterop uw

motorfiets zat, werd daarbij in de rug geraakt en levensgevaarlijk verwond. Vervolgens werd u door Fiaz

met een mes aangevallen en liep u daarbij een lichte verwonding op. Door tussenkomst van uw broer en

een menigte vanuit uw wijk sloegen Fiaz en zijn kompanen op de vlucht. U en (S.) werden naar

een ziekenhuis gebracht maar onderweg naar het ziekenhuis overleed (S.). U verbleef niet langer in uw

wijk en ging onderduiken bij een oom in Rawalpindi. Ondertussen had uw broer een klacht ingediend

tegen Fiaz waarna een “FIR” tegen Fiaz werd opgesteld. Na een verblijf van een maand in Rawalpindi

vertrok u terug naar België. Pas nadat u hier wegens illegaal verblijf in België werd opgepakt en naar

een gesloten centrum werd gebracht met het oog op uw repatriëring naar Pakistan (voorzien op 29

maart 2015) vroeg u op 2 april 2015 asiel aan. U vreest bij een eventuele terugkeer naar Pakistan door

Fiaz te worden vermoord. Ofschoon de politie arrestatiebevelen tegen Fiaz heeft uitgevaardigd en actief

naar hem op zoek is slaagden ze er niet in om hem te arresteren. Meer nog, hij zou ook uw familie

hebben bedreigd. U beweert ook dat u de Belgische vrouw met wie u intussen religieus bent gehuwd

niet in de steek kunt laten omdat zij afhankelijk is van uw zorgen.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u een “FIR” voor, een klacht van uw broer bij de

rechtbank, twee getuigenverklaringen bij dezelfde rechtbank, een krantenknipsel , een autopsierapport

en enkele reisdocumenten neer.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Pakistan diende te verlaten uit

een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Geneefse Vluchtelingenconventie en dat u bij

een eventuele terugkeer naar Pakistan alsnog dergelijk bedoelde vrees meent te moeten koesteren of

een reëel risico op ernstige schade zoals omschreven in de wet over subsidiaire bescherming zou

lopen.

In eerste instantie moet worden opgemerkt dat na het incident waarbij u werd verwond en uw vriendin

werd gedood, uw broer een klacht ging indienen bij de Pakistaanse autoriteiten die een “FIR” opstelden

en actief naar de dader van de schietpartij op zoek gingen. U beweerde verder dat er ook

arrestatiebevelen tegen hem werden uitgevaardigd en dat de politie hem nu nog steeds zoekt (CGVS p.

5). Dat de politie Fiaz nog niet kon arresteren wijst er niet op dat de Pakistaanse autoriteiten onwillig

zouden zijn om u een redelijke bescherming te bieden. Autoriteiten zijn trouwens niet gehouden om een

absolute bescherming te bieden maar wel een redelijke bescherming. Dat de Pakistaanse autoriteiten u

een redelijke bescherming bieden blijkt uit uw verklaring dat de politie nog steeds naar Fiaz op zoek is

en uit het feit dat zij meerdere arrestatiebevelen tegen hem hebben uitgevaardigd. Bijgevolg is er in uw

hoofde geen enkele reden waarom u bij een eventuele terugkeer naar Pakistan geen beroep zou

kunnen doen op de bescherming door de Pakistaanse autoriteiten tegen Fiaz. U bent bovendien zelf

nog nooit aangeklaagd, u kon eerder al probleemloos naar Pakistan terugkeren, en u behoort als

soenniet tot de religieuze meerderheid van het land (CGVS p. 2; DVZ Verklaring vraag 9). Dat Fiaz u bij

een eventuele terugkeer naar Pakistan zou komen op zoeken om u te vermoorden valt moeilijk te rijmen

met uw verklaringen dat de Pakistaanse politie actief naar hem op zoek is. Daar hij steeds uit de handen

van de politie wist te blijven zoals u beweert, wijst dit erop dat hij zich gedeisd houdt en ergens is gaan

onderduiken. De geloofwaardigheid dat hij in bazars naar u kwam vragen en ook uw familie bedreigde

komt hierdoor in het gedrang.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat uw asielaanvraag laattijdig is. Ofschoon de feiten waarop

uw asielaanvraag is gebaseerd dateren van 2012 en u stelt heden ten dage nog steeds deze Fiaz te

vrezen vroeg u pas in april 2015 in het gesloten centrum van Merksplas asiel aan. Van een asielzoeker

die nood heeft aan internationale bescherming kan worden verwacht dat hij bij aankomst in een land

waar hij die bescherming kan krijgen onmiddellijk asiel aanvraagt. Dat u heeft nagelaten dit te doen,

zelfs in de periode dat u in België illegaal verbleef, ondermijnt in ernstige mate de ernst van uw

ingeroepen vrees voor Fiaz. Bovenstaande vaststelling wordt bevestigd door uw antwoord op de vraag

waarom u nu pas asiel aanvraagt. U beweerde nu asiel te hebben aangevraagd omdat u religieus

gehuwd bent met een Belgisch meisje dat afhankelijk van u is (CGVS p. 5). Het is merkwaardig dat u

hierbij zelfs niet verwijst naar uw vrees voor Fiaz. Dat u niet naar Pakistan wilt terugkeren naar Pakistan

omdat u religieus bent gehuwd met een Belgisch meisje staat bovendien los van de asielprocedure.

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielaanvraag voegen in het licht van

bovenstaande vaststellingen niets aan uw asielaanvraag toe. Ze dienen hoogstens als bevestiging van

het incident waarbij uw vriendin werd gedood. De reisdocumenten staven uw terugkeer naar Pakistan.

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 voorkomende 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
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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 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 te 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 CGVS 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 waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier werd toegevoegd), blijkt bovendien niet dat asielzoekers die verwijderd worden

naar Pakistan een reëel risico lopen om blootgesteld te worden aan foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing. Uit de beschikbare informatie blijkt dat afgewezen

asielzoekers bij een terugkeer naar Pakistan gescreend en ondervraagd kunnen worden door de FIA om

na te gaan of zij gezocht worden voor criminele feiten in Pakistan. Dit onderzoek omvat onder meer

mogelijke inbreuken op de immigratiewetgeving. Indien blijkt dat de betrokkene zich schuldig heeft

gemaakt aan het overtreden van de Pakistaanse immigratiewetgeving of gezocht wordt voor criminele

feiten in Pakistan kan hij aangeklaagd worden. Uit het gegeven dat asielzoekers bij een terugkeer naar

Pakistan mogelijk strafrechtelijk vervolgd kunnen worden wegens het overtreden van de Pakistaanse

immigratiewetgeving kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. Een

soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in het land

vigerende (straf)wetgeving aangaande mensenhandel of –smokkel of migratie te handhaven. Bovendien

blijkt uit de beschikbare informatie dat overtredingen van de immigratiewetgeving, gaande van het



RvV X - Pagina 4

illegaal uitreizen tot mensensmokkel, naargelang de ernst van de inbreuk bestraft kunnen worden met

een boete en/ of een gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar, wat niet kan bestempeld worden als

een disproportionele of onevenredig zware bestraffing. Voorts dient erop gewezen te worden dat

verschillende onafhankelijke en betrouwbare (inter-)nationale (mensenrechten)organisaties, waaronder

Amnesty International, Human Rights Watch en UNHCR in de afgelopen paar jaar geen melding hebben

gemaakt van eventuele moeilijkheden die Pakistaanse staatburgers (detentie, mishandeling, foltering)

bij of na een gedwongen verwijdering naar hun land van herkomst ondervinden. De Britse asielinstanties

bleken weliswaar een beperkt aantal klachten te hebben ontvangen van personen die beweerden slecht

behandeld te zijn door de luchthavenautoriteiten, doch deze klachten betroffen hoofdzakelijk afpersing

en hadden geen betrekking op mishandeling of het gebruik van fysiek geweld door de Pakistaanse

autoriteiten. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie dat de Dienst Vreemdelingenzaken, na

melding van enkele sporadische incidenten op de luchthaven te Karachi, voorzichtig te werk gaat bij het

repatriëren van Pakistaanse staatsburgers naar hun land van herkomst en de nodige (preventieve)

maatregelen neemt. De schaarse berichten omtrent incidenten bij gedwongen verwijderingen

naar Pakistan zijn niet van dien aard om te stellen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat Pakistaanse staatsburgers die gedwongen verwijderd worden naar Pakistan een reëel risico

lopen blootgesteld te worden aan een in artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet verboden

behandeling of bestraffing. De informatie waarop het CGVS zich beroept in bovenstaande beslissing

werd als bijlage aan het administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).

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. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4

van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van de materiële en formele

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker als volgt:

“De Commissaris-generaal heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op

correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden

van de zaak.

De Commissaris-generaal oordeelde dat verzoekende partij niet aannemelijk maakte dat hij aan de

criteria van artikel 48/4 Vreemdelingenwet voldoet. De beslissing wordt op dit punt noch formeel noch

materieel gemotiveerd.

De Commissaris-generaal erkent terecht dat verzoeker afkomstig is uit de provincie Punjab.

De Commissaris-generaal erkent ook terecht dat de situatie in de provincie Punjab – Pakistan –

verontrustend en zorgwekkend is.

De Commissaris-generaal stelt ook terecht dat er zich geweld en terreuraanslagen voordoen in de

voornoemde provincie maar dat er zogezegd geen hevige, voortdurende of ononderbroken gevechten

zich zouden manifesteren zodat de loutere aanwezigheid van verzoeker aldaar op zich geen reëel risico

zou vormen in de zin van artikel 48/4, § 2, c) Vreemdelingenwet.

Dat dergelijke beslissing contradictorisch is en dus niet de nodige zorgvuldigheid genomen werd.”

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Er dient vastgesteld dat verzoeker geen enkel inhoudelijk verweer voert tegen de motieven in de

bestreden beslissing die de commissaris-generaal ertoe noopten aan verzoeker de vluchtelingenstatus

te weigeren: “In eerste instantie moet worden opgemerkt dat na het incident waarbij u werd verwond en

uw vriendin werd gedood, uw broer een klacht ging indienen bij de Pakistaanse autoriteiten die een

“FIR” opstelden en actief naar de dader van de schietpartij op zoek gingen. U beweerde verder dat er

ook arrestatiebevelen tegen hem werden uitgevaardigd en dat de politie hem nu nog steeds zoekt

(CGVS p. 5). Dat de politie Fiaz nog niet kon arresteren wijst er niet op dat de Pakistaanse autoriteiten

onwillig zouden zijn om u een redelijke bescherming te bieden. Autoriteiten zijn trouwens niet gehouden

om een absolute bescherming te bieden maar wel een redelijke bescherming. Dat de Pakistaanse

autoriteiten u een redelijke bescherming bieden blijkt uit uw verklaring dat de politie nog steeds naar
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Fiaz op zoek is en uit het feit dat zij meerdere arrestatiebevelen tegen hem hebben uitgevaardigd.

Bijgevolg is er in uw hoofde geen enkele reden waarom u bij een eventuele terugkeer naar

Pakistan geen beroep zou kunnen doen op de bescherming door de Pakistaanse autoriteiten tegen

Fiaz. U bent bovendien zelf nog nooit aangeklaagd, u kon eerder al probleemloos naar Pakistan

terugkeren, en u behoort als soenniet tot de religieuze meerderheid van het land (CGVS p. 2; DVZ

Verklaring vraag 9). Dat Fiaz u bij een eventuele terugkeer naar Pakistan zou komen op zoeken om u te

vermoorden valt moeilijk te rijmen met uw verklaringen dat de Pakistaanse politie actief naar hem op

zoek is. Daar hij steeds uit de handen van de politie wist te blijven zoals u beweert, wijst dit erop dat hij

zich gedeisd houdt en ergens is gaan onderduiken. De geloofwaardigheid dat hij in bazars naar u kwam

vragen en ook uw familie bedreigde komt hierdoor in het gedrang.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat uw asielaanvraag laattijdig is. Ofschoon de feiten waarop

uw asielaanvraag is gebaseerd dateren van 2012 en u stelt heden ten dage nog steeds deze Fiaz te

vrezen vroeg u pas in april 2015 in het gesloten centrum van Merksplas asiel aan. Van een asielzoeker

die nood heeft aan internationale bescherming kan worden verwacht dat hij bij aankomst in een land

waar hij die bescherming kan krijgen onmiddellijk asiel aanvraagt. Dat u heeft nagelaten dit te doen,

zelfs in de periode dat u in België illegaal verbleef, ondermijnt in ernstige mate de ernst van uw

ingeroepen vrees voor Fiaz. Bovenstaande vaststelling wordt bevestigd door uw antwoord op de vraag

waarom u nu pas asiel aanvraagt. U beweerde nu asiel te hebben aangevraagd omdat u religieus

gehuwd bent met een Belgisch meisje dat afhankelijk van u is (CGVS p. 5). Het is merkwaardig dat u

hierbij zelfs niet verwijst naar uw vrees voor Fiaz. Dat u niet naar Pakistan wilt terugkeren naar Pakistan

omdat u religieus bent gehuwd met een Belgisch meisje staat bovendien los van de asielprocedure.

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielaanvraag voegen in het licht van

bovenstaande vaststellingen niets aan uw asielaanvraag toe. Ze dienen hoogstens als bevestiging van

het incident waarbij uw vriendin werd gedood. De reisdocumenten staven uw terugkeer naar Pakistan.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de

Raad tot de zijne gemaakt.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker

niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld als volgt:

“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 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 te zijn, dient niet alleen rekening te worden gehouden met
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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 CGVS 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 waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier werd toegevoegd), blijkt bovendien niet dat asielzoekers die verwijderd worden

naar Pakistan een reëel risico lopen om blootgesteld te worden aan foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing. Uit de beschikbare informatie blijkt dat afgewezen

asielzoekers bij een terugkeer naar Pakistan gescreend en ondervraagd kunnen worden door de FIA om

na te gaan of zij gezocht worden voor criminele feiten in Pakistan. Dit onderzoek omvat onder meer

mogelijke inbreuken op de immigratiewetgeving. Indien blijkt dat de betrokkene zich schuldig heeft

gemaakt aan het overtreden van de Pakistaanse immigratiewetgeving of gezocht wordt voor criminele

feiten in Pakistan kan hij aangeklaagd worden. Uit het gegeven dat asielzoekers bij een terugkeer naar

Pakistan mogelijk strafrechtelijk vervolgd kunnen worden wegens het overtreden van de Pakistaanse

immigratiewetgeving kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. Een

soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in het land

vigerende (straf)wetgeving aangaande mensenhandel of –smokkel of migratie te handhaven. Bovendien

blijkt uit de beschikbare informatie dat overtredingen van de immigratiewetgeving, gaande van het

illegaal uitreizen tot mensensmokkel, naargelang de ernst van de inbreuk bestraft kunnen worden met

een boete en/ of een gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar, wat niet kan bestempeld worden als

een disproportionele of onevenredig zware bestraffing. Voorts dient erop gewezen te worden dat

verschillende onafhankelijke en betrouwbare (inter-)nationale (mensenrechten)organisaties, waaronder

Amnesty International, Human Rights Watch en UNHCR in de afgelopen paar jaar geen melding hebben

gemaakt van eventuele moeilijkheden die Pakistaanse staatburgers (detentie, mishandeling, foltering)

bij of na een gedwongen verwijdering naar hun land van herkomst ondervinden. De Britse asielinstanties

bleken weliswaar een beperkt aantal klachten te hebben ontvangen van personen die beweerden slecht

behandeld te zijn door de luchthavenautoriteiten, doch deze klachten betroffen hoofdzakelijk afpersing

en hadden geen betrekking op mishandeling of het gebruik van fysiek geweld door de Pakistaanse

autoriteiten. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie dat de Dienst Vreemdelingenzaken, na

melding van enkele sporadische incidenten op de luchthaven te Karachi, voorzichtig te werk gaat bij het

repatriëren van Pakistaanse staatsburgers naar hun land van herkomst en de nodige (preventieve)

maatregelen neemt. De schaarse berichten omtrent incidenten bij gedwongen verwijderingen

naar Pakistan zijn niet van dien aard om te stellen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat Pakistaanse staatsburgers die gedwongen verwijderd worden naar Pakistan een reëel risico

lopen blootgesteld te worden aan een in artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet verboden

behandeling of bestraffing. De informatie waarop het CGVS zich beroept in bovenstaande beslissing

werd als bijlage aan het administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).”
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Voormelde motivering vindt steun in het dossier; verzoeker stelt enkel dat de bestreden beslissing

contradictorisch is zonder dit ook maar enigszins uit te werken en brengt verder geen enkel stuk bij

waaruit zou kunnen blijken dat de door verweerder gehanteerde informatie (zie map ‘Landeninformatie’)

onjuist of achterhaald zou zijn. Voormelde beschreven situatie in de Punjab beantwoordt derhalve niet

aan de criteria van artikel 48/4, §2, c).

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 twaalf mei tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER W. MULS


