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nr. 147 881 van 16 juni 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 4 maart 2015 heeft

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

5 februari 2015.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 april 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. GOEGEBEUR 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 over de Pakistaanse nationaliteit te beschikken, tot de Shah Sayyed bevolkingsgroep te

behoren, de sjiitische religie te belijden en afkomstig te zijn uit het district Mandi Bawaldeen in de

provincie Punjab.

Wegens uw religieuze afkomst werd jullie hele gezin lastig gevallen door soennieten. De situatie

verergerde toen u lid werd van Tehrik-e-Jafaria Pakistan (TJP). Sinds uw achttiende bent u lid van de

sjiitische TJP. Ook uw vader was er lid van. U werd lijfwacht van haar leider Ajaz Hussain Shah.

Sinds u lid werd kregen jullie meer last met soennieten. Extremistische soennieten van Al Qaida

vermoordden 20 à 25 jaar geleden uw vader. Jullie probeerden daar klacht voor in te dienen bij de

politie maar ze wou jullie klacht niet noteren omdat de extremistische soennieten veel invloed hadden in

de lokale politiek en bij de lokale politie. Jullie stonden machteloos.
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In 1998, 2001, 2002 en 2003 werd u gearresteerd door de politie bij ruzies tussen sjiieten en

soennieten. U zat telkens enkele dagen vast. U verscheen nooit voor een rechtbank.

In 2004 werd Ajaz Hussain Shah thuis vermoord door extremistische soennieten van Al Qaida omdat hij

in zijn woonplaats Pahlia een “imam barga” (religieuze herdenkingsplaats) had laten bouwen. Jullie

dienden klacht in bij de politie en enkele personen werden veroordeeld voor de moord.

Omdat Ajaz Hussain Shah was vermoord, trok u in januari 2004 naar Karachi om verder naar het

buitenland te vluchten.

Twee weken na de moord op Ajaz Hussain Shah en toen u al in Karachi was, wilden de extremistische

moslims u ook vermoorden omdat u vaak samen met Ajaz Hussain Shah gezien was. Ze vielen uw

familie lastig, vroegen waar u was en dreigden ermee uw familieleden ook te vermoorden als ze niet

zeiden waar u was. Ze doorzochten jullie huis. Uw broer Parveez Hussain vluchtte naar Dubai en een

andere naar een u onbekende plaats.

Sinds 2001 had u een relatie met het soennietische meisje (S.B.) uit het nabijgelegen dorp, Tiba.

U ontmoette haar twee à drie keer per week, soms elke dag, als het paste. U ontmoette haar op straat

of in een winkel in het geniep want het kon niet in het openbaar. Soms ging ze ’s nachts naar buiten,

jullie belden elkaar en dan ontmoette u haar ook ’s nachts. Jullie hadden seksuele betrekkingen. Haar

moeder was op de hoogte van jullie relatie. Ze begroette u op straat en vroeg dan hoe het met u ging.

Saima raakte zwanger van u in 2004. Ze vertelde u na een maand dat ze zwanger was, toen ze niet

meer menstrueerde. Drie maanden na haar zwangerschap vermoordden haar vader en één van haar

broers haar. U vernam het van een vriend. U was toen in Karachi. Na de moord diende haar familie

klacht in tegen u omdat u met haar had geslapen zonder dat jullie gehuwd waren. Ze wilden u ook

vermoorden. Da familie van Saima wacht nog op uw terugkeer daarvoor.

Voor u naar Karachi was gevlucht was er nog niets gebeurd behalve de moord op Ajaz Hussain Shah.

In januari 2004 verliet u Pakistan. Een smokkelaar nam u mee in een auto naar Quetta aan de grens

met Iran en Pakistan. Daar stak u per auto de grens met Iran over. U reisde langs verscheidene landen.

Eens nam u het vliegtuig. U reisde ook per boot, ging veel te voet en verbleef in de jungle. U passeerde

Rusland of Polen. In Polen kwam u de Shengen-zone binnen in de koffer van een auto. Uiteindelijk

kwam u in Duitsland aan.

Twee à tweeëneenhalf jaar terug diende (I.E.) klacht in tegen uw broer (M.) waarin hij hem beschuldigde

van moord op (S.), familie van (E.). De politie hield (M.) drie à vier maanden vast en liet hem dan vrij

omdat hij onschuldig is. Er werd tegen de vrijlating beroep aangetekend. De zaak is nog hangende.

In Duitsland vroeg u asiel aan met hetzelfde relaas als hier. U verbleef 15 à 20 dagen in Munchen en

even lang in Neurenberg. Na 2 à 3 maanden verliet u Duitsland. U wachtte de afhandeling van uw

asielaanvraag niet af. Een vriend in België had u immers naar België uitgenodigd.

In april of mei 2004 kwam u in België aan. U diende geen asielaanvraag in omdat u niet er niet van op

de hoogte was dat u in België asiel kon aanvragen.

Op 03 juli 2007 trof de politie u in Moeskroen aan in een situatie van illegaal verblijf.

Op 30 januari 2009 huwde u in België met (D.N.J.C.). Nadat u uw elektronische identiteitskaart had

verkregen, beschuldigde uw echtgenote u van het sluiten van een schijnhuwelijk. De Rechtbank van

Eerste Aanleg te Kortrijk verklaarde op 11 mei 2010 jullie huwelijk nietig. De

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) trok uw verblijfsvergunning in.

Op 7 juli 2009 controleerde de politie u in het kader van een verslag van samenwoonst.

In België doorliep u drie regularisatieprocedures. Deze aanvragen werden onontvankelijk verklaard. U

zou op 10 juli 2014 een vierde regularisatieprocedure hebben opgestart.

Tijdens uw verblijf in België kreeg u verscheidene keren een Bevel om het Grondgebied te Verlaten

(BGV).

Op 25 november 2014 pakte de politie u op omwille van illegaal verblijf.

Op 3 december 2014 vaardigde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) u een BGV uit. U werd

overgebracht naar het gesloten centrum in Brugge.

Op 3 december 2014 diende u een asielaanvraag in, in het gesloten centrum in Brugge nadat u duidelijk

werd dat u naar Pakistan zou worden teruggeleid.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u kopieën van volgende documenten: een lidkaart van de TJP,

FIR i.v.m. een moord op een familielid van u door een radicale anti-sjiitische groepering, een verzoek

aan de autoriteiten om de daders te arresteren en te berechten, een verzoek aan de rechtbank i.v.m.

een eerlijk en onpartijdig onderzoek naar de moord, een certificaat van lidmaatschap uitgereikt door de

Raad van de sjiitische geestelijken, een FIR i.v.m. de moord om Ajaz Hussain Shah, een FIR tegen u en

anderen waarin jullie worden beschuldigd van ontvoering en moord, samenvattende vertaling van deze

documenten in kopievorm. U legt ook een kopieën neer van uw huwelijkscontract, van een akte van de

stad Kortrijk i.v.m. uw huwelijk en van een niet ondertekend verzoekschrift aan de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) i.v.m. de onontvankelijkheid van een aanvraag tot regularisatie. In

verscheidene dossiers buiten de asielprocedure zijn volgende identiteitsdocumenten aanwezig: kopieën
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van drie paspoorten waarvan er één is uitgereikt in Pakistan en twee door de Pakistaanse Ambassade

in Brussel en een kopie van uw Pakistaanse identiteitskaart.

B. Motivering

Na het gehoor door het CGVS stel ik vast dat u niet in aanmerking komt voor het statuut van vluchteling

noch voor het statuut van subsidiaire bescherming en dit om onderstaande redenen.

Ten eerste stel ik vast dat u, volgens uw verklaringen, in april of mei 2004 in België bent

aangekomen (CGVS p.13) en dat u pas asiel aanvroeg op 3 december 2014 nadat u bij een

controle door de politie in een situatie van illegaal verblijf bent aangetroffen en nadat de DVZ u

overbracht naar het gesloten centrum in Brugge. Dit ondermijnt in heel ernstige mate de

geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees voor vervolging in Pakistan. Van een asielzoeker die

zijn land ontvlucht uit vrees voor zijn leven en de schending van zijn fysieke integriteit kan ik immers

redelijkerwijs verwachten dat hij zich van bij zijn aankomst in het land waar hij zijn toevlucht tot zoekt

onder bescherming plaatst van de autoriteiten van dat land.

U verklaarde dat u niet op de hoogte was van de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen en dat

u daarvan pas in het gesloten centrum in Brugge op de hoogte kwam nadat het u duidelijk werd dat u

naar Pakistan zou worden teruggeleid (CGVS p. 14). Uw verklaring dat u niet wist dat u in België

asiel kon aanvragen is om verscheidene redenen niet aannemelijk.

Zo hebt u voor u komst naar België al in Duitsland asiel aangevraagd (DVZ verklaring punt 22, CGVS

pp. 13-14). U was dus op de hoogte van het bestaan van de mogelijkheid om bescherming te krijgen

onder een asielprocedure. Dat u een asielaanvraag indiende in Duitsland en niet zou weten dat dit in

België ook kon, is dan ook niet aanvaardbaar.

Verder hebt u tijdens uw verblijf in België verscheidene regularisatieprocedures doorlopen met het

oog op het verkrijgen van een verblijfsdocument en u kreeg daarvoor minstens twee keer bijstand van

een advocaat, wat u in staat stelde om u te informeren over de mogelijkheden tot het verkrijgen van

bescherming (bijlage 13 septies dd. 26/11/2014).

Tevens controleerde de politie u tijdens uw verblijf in België verscheidene keren, waarvan één keer in

2007 en één keer in 2009. Dit stelde u toen ook in staat om bescherming aan te vragen voor de door u

ingeroepen problemen in Pakistan of u zich op zijn minst over de mogelijkheden daarvoor te informeren

(documenten buiten de asielprocedure).

Ook blijkt dat u in België een schijnhuwelijk hebt afgesloten dat de Rechtbank van Eerste Aanleg van

Kortrijk heeft ontbonden (documenten buiten de asielprocedure, bijlage 13 septies dd. 26/11/2014).

U kreeg, voor u nu werd opgepakt, tijdens uw verblijf in België vier keer het Bevel om het Grondgebied

te Verlaten (bijlage 13 septies dd. 26/11/2014). U informeerde zich blijkbaar dan nog steeds niet naar de

mogelijkheden tot het verkrijgen van bescherming in België

Het is dus duidelijk dat u op de hoogte was van de verscheidene procedures om in België een

verblijfstatuut te verkrijgen. Het geheel van dit alles laat me redelijkerwijs toe te besluiten dat dat uw

verblijf in België eerder ingegeven is door migratiedoeleinden dan door het effectief zoeken naar

internationale bescherming wegens bedreigingen in Pakistan en dat u daartoe nu asiel aanvraagt. Het

feit dat u verklaarde dat u asiel aanvroeg nadat het duidelijk werd dat u naar Pakistan zou worden

teruggeleid bevestigt dit (CGVS p. 14).

Ten tweede ondermijnt het feit dat u in Duitsland asiel aanvroeg en u zich daar na een tijd onttrok

aan de asielprocedure op zich ook al de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees voor

vervolging in Pakistan. Dat u zich aan de bescherming die Duitsland u bood tijdens de behandeling van

uw asielaanvraag onttrok, valt immers niet in overeenstemming te brengen met het gedrag van een

asielzoeker die zijn land van herkomst ontvlucht omwille van een vrees voor zijn leven of een schending

van zijn fysieke integriteit. Dit is des te meer zo omdat de enige reden waarom u zich aan de Duitse

asielprocedure onttrok, is dat u een vriend u naar België had uitgenodigd (CGVS pp. 13).

Ten derde verklaarde u dat u zich niet elders kon vestigen in Pakistan omdat de politie u overal zou

zoeken gezien er een klacht (FIR) is tegen u. Ik stel echter vast dat u zich meermaals hebt

aangeboden aan de Pakistaanse ambassade in Brussel om een paspoort te verkrijgen en dat deze

ambassade u twee keer een paspoort heeft uitreikt (documenten buiten de asielprocedure). Dit wijst er

op dat u geen gegronde vrees koestert voor de Pakistaanse autoriteiten. Het feit dat de Pakistaanse

ambassade u twee keer een paspoort uitreikte, wijst er tevens op dat u niet in een negatief daglicht staat

bij de Pakistaanse autoriteiten, wat uw beweerde vrees volledig ondermijnt.

Ten vierde zijn uw verklaringen over de door u ingeroepen vervolgingen op zich ook niet

geloofwaardig. Zo vermeldde u de bedreigingen aan uw adres na de moord op Ajaz Shah niet in

uw antwoorden in de vragenlijst, terwijl u voor het CGVS dit als eerste asielmotief inriep. Uw

verklaring hiervoor dat het CGVS u meer in detail vragen stelde en het gehoor bij de DVZ slechts heel

kort was, is hiervoor geen afdoende verklaring. In de vragenlijst vroeg men u uitdrukkelijk of u naast de

door u aangehaalde problemen nog problemen had met de autoriteiten, uw medeburgers of problemen

van algemene aard. U antwoorde telkens ontkennend. Bovendien las men u de vragenlijst in voor in het
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Punjabi en u ondertekende ze ter goedkeuring (vragenlijst, CGVS pp. 14-16). Van een asielzoeker die

zijn land ontvlucht uit vrees voor zijn leven of voor de schending van zijn fysieke integriteit kan ik

redelijkerwijs verwachten dat hij van bij de aanvang van de asielprocedure aangeeft welke factoren van

vrees hij allemaal koestert.

Verder merk ik hierover op dat u wel aangaf dat enkele mensen zijn veroordeeld voor de moord op

Ajaz Shah maar dat u niet kon aangeven tot wat ze zijn veroordeeld. U hebt zich daarover ook nooit

geïnformeerd (CGVS p. 9). Gezien u vreest dat de moordenaars van Ajaz Hussain Shah u ook zullen

vermoorden is dat hoogst onaannemelijk.

I.v.m. de bedreigingen aan het adres van uw familie die kaderen in de moord op Ajaz Hussain Shah stel

ik vast dat u bij de DVZ aangaf dat uw broer (S.M.H.) in Dubai verblijft. Voor het CGVS verklaarde u

echter dat het (P.H.) was die naar Dubai vluchtte omdat uw familie werd lastig gevallen in dit kader en

dat u niet weet waar de anderen verblijven (DVZ verklaring punt CGVS pp. 3, 15).

I.v.m. uw problemen die kaderen in de slechte relatie tussen soennieten en sjiieten stel ik vast dat

uw opeenvolgende verklaringen niet eensluidend zijn. In uw antwoorden in de vragenlijst stelde u dat

de politie u in dit kader twee keer arresteerde, in 1992 en in 1993. Voor het CGVS verklaarde u dan

weer tot vier maal toe gearresteerd te zijn, nl. in 1998, 2001, 2002, 2003 (CGVS pp. 5).

Ook uw problemen omwille van uw relatie met Saima zijn ongeloofwaardig. Zo verklaarde u dat

Saima in 2014 zwanger werd, het u na een maand vertelde omdat ze niet meer menstrueerde en drie

maanden na haar zwangerschap werd vermoord toen u al naar Karachi was gevlucht. Het door u

geschetste tijdsverloop van deze feiten is echter volledig in tegenstelling met uw verklaring dat u

Pakistan verliet in januari 2014 (CGVS pp. 11-12, 21-22).

Tevens legde u tegenstrijdige verklaringen af over de verwantschap van Saima met de

moordenaars van uw vader. In uw antwoorden in de vragenlijst verklaarde u dat ze verre familie was

van hen, voor het CGVS verklaarde u echter dat ze geen familie was van hen (vragenlijst punt 5, CGVS

p.20).

Uw relatie met Saima op zich is evenmin geloofwaardig. Zo kon u amper aangeven wat u in haar

zag. Uw antwoordden beperkten zich tot dat u het een goed meisje vond, van haar ogen hield, ze mooie

haren had en u alles aan haar goed vond. Verder kon u dat niet toelichten. Tevens kon u niet aangeven

hoe oud ze was toen ze werd vermoord en over haar familie wist u ook amper iets. U kon de naam

van haar vader niet opgeven en wist verder niets over haar hem. U kende de naam van haar moeder

maar kon over haar enkel vertellen dat ze lief was, u begroette als ze u tegenkwam en op de hoogte

was van jullie relatie. Van haar broers kende u enkel de naam en wist u dat ze in een andere stad in een

fabriek werkten en gevaarlijk waren. Verder kon u over haar familie enkel aangeven dat het ouderwetse

soennieten waren. U hebt zich over haar familie ook amper geïnformeerd. Voor iemand die drie jaar

een relatie had met een meisje van een andere strekking van de islam, haar in het geheim moest

ontmoeten omdat haar broers gevaarlijk waren en niet mochten weten van jullie relatie, is dit niet

aannemelijk (CGVS pp. 17-21).

Ten vijfde zijn ook uw verklaringen over uw reis naar België ongeloofwaardig. Zo kon u amper

aangeven langs waar u bent gereisd en uw opeenvolgende verklaringen over uw reis zijn niet

eensluidend. Voor de DVZ wist u niet welke landen en plaatsen u passeerde voor u in Duitsland

aankwam. Voor het CGVS verklaarde u dan weer dat u Pakistan verliet langs de grensplaats Quetta en

dan misschien in Iran aankwam, Rusland aandeed en in Polen de Schengenzone in reisde. Bij de

DVZ verklaarde u dat u met de auto en het vliegtuig bent gereisd, voor het CGVS verklaarde u dat u

ook nog een boot nam. Bij de DVZ verklaarde u dat u met de auto naar België kwam, voor het CGVS

verklaarde u dat u per trein kwam. Voor het CGVS verklaarde u dat u in januari 2004 Pakistan verliet

en vier of vijf maanden later in België aankwam. Het verzoekschrift van uw advocaat aan de RvV (dd.

4/12/20214) en uw aanvraag tot regularisatie (dd. 14/03/2007) stellen echter dat u in december 2005 in

België aankwam (DVZ verklaring punt 33, CGVS pp. 11-13, documenten buiten de asielprocedure).

Ik wijs er in dit opzicht ook op dat de vrouw met wie u een huwelijk sloot in andere procedures

verscheidene aan u gerichte brieven neerlegde die in het Duits zijn opgesteld. U genoot in Pakistan

enkel drie jaar lager onderwijs en zou analfabeet zijn. Dit wijst er op dat u sinds u Pakistan hebt verlaten

langdurig bent blootgesteld aan de Duitse taal wat me toelaat op een gerede wijze te vermoeden dat

u een langere periode of periodes in Duitsland hebt verbleven en dat u daar de Belgische

autoriteiten geen zicht op geeft.

Verder wist u zo goed als niets over de documenten waarmee u tijdens uw reis een vliegtuig

hebt genomen. U wist noch van welk land het paspoort was waarmee u reisde, noch de naam,

geboorteplaats en – datum er in vermeld en u wist niet of er een visum in was aangebracht. U legt dat

paspoort ook niet neer (CGVS p. 13). In dit opzicht merk ik ook op dat u in Pakistan over een paspoort

beschikte en dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde over wat er met dat paspoort is gebeurd. Voor het

CGVS (p. 9) verklaarde u aanvankelijk dat dat paspoort bij een vriend in Pakistan achterliet. Later
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verklaarde u echter voor het CGVS (p. 11) dat u niet wist waar dat paspoort was. Nog later verklaarde u

voor het CGVS (p. 13) echter dat de smokkelaar dat paspoort afnam.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen over uw reisweg en –documenten en over het paspoort dat

u in Pakistan had, laten met toe redelijkerwijs te vermoeden dat u met uw persoonlijk paspoort legaal

Pakistan bent uit gereisd en dat u dit paspoort achterhoudt om voor de Belgische autoriteiten uw

werkelijke reisweg en –data te verhullen.

U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze

elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

Wat betreft het mogelijke risico op vervolging omwille van uw loutere lidmaatschap van de sjiitische

gemeenschap van Pakistan, blijkt uit de objectieve informatie toegevoegd aan het administratief dossier

dat indien deze gemeenschap inderdaad geviseerd wordt door extremistische soennitische moslims, het

voorkomen van dergelijke aanslagen eerder uitzonderlijk is. Het louter behoren tot de sjiitische

gemeenschap op zich is bijgevolg onvoldoende om de vluchtelingenstatus te verlenen. Ieder dossier

wordt immers onderzocht en beoordeeld op individuele basis. In uw geval kwam ik tot de vaststelling dat

uw verklaringen over heel de lijn ongeloofwaardig zijn.

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 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 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 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 Commissariaat-Generaal

de veiligheidssituatie in Pakistan voortdurend opvolgt. Uit een overzicht van recente landenrapporten
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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 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.

De documenten die u neerlegde vermogen niet mijn appreciatie van uw asielmotieven in de positieven

zin om te buigen. U legde enkel kopieën neer. Kopieën hebben slechts bewijswaarde in die mate dat ze

een geloofwaardig asielrelaas ondersteunen. Dit is hier echter niet het geval. De kopieën van uw

huwelijkscontract, van een akte van de stad Kortrijk i.v.m. uw huwelijk en van een niet ondertekend

verzoekschrift aan de RvV i.v.m. de onontvankelijkheid van een aanvraag tot regularisatie betreffen

louter procedures in België.

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

2.1.1. In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker als volgt:
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“Verzoeker verblijft thans ruim 10 jaar in Belgie. Dit is een lange termijn zodat het

menselijkerwijze onredelijk zou zijn om hem alhier een verder verblijf onmogelijk te maken.

Dat verzoeker voldoet aan de criteria 2.8.A en 2.8.B door, enerzijds zijn verblijf alhier sedert meerdere

jaren en anderzijds door zijn tewerkstelling.

Verzoeker verliet in levensbedreigende situatie zijn land en kwam reeds in in april/mei 2004 via

Duitsland in Belgie aan.

Dat verzoeker op 30.1.2009 in Kortrijk gehuwd is met mevr. (C.D.)

Bij verstekvonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk dd. 11.5.2010 werd het Belgisch

huwelijk van verzoeker met mevr. (C.D.) nietig verklaard

Bij dagvaarding van 10 juni 2010 heeft verzoeker tijdig verzet aangetekend tegen het hiervoor gemelde

verstekvonnis.

De nietigverklaring is op vandaag nog niet definitief.

Dat in de bestreden beslissing a quo ,verzoeker aangewreven werd dat hij meer dan 10 jaar gewacht

heeft om asiel aan te vragen....

Dat de reden hiervoor is ,dat verzoeker in ons land in het verleden verschillende jaren samenwoonde,

gehuwd was en probleemloos kon werken.

Dat verzoeker administratief tijdens zijn verblijf in Belgie kontakt had met de Pakistaanse

ambassade in Brussel ontkracht het feit niet, dat hij al die tijd in Pakistan zelf ,groot gevaar zou gelopen

hebben.

De beweerde tegenstrijdige verklaringen van verzoeker tijdens zijn interview zijn zeker niet van aard om

hun globale geloofwaardigheid te ontkrachten.

Ook het CGVS gaat zelf grovelijk in de fout waar zij akteerde dat de relatie met Saima dateert van 2014,

waarna verzoeker in hetzelfde jaar Pakistan zou verlaten hebben. ( in plaats van 2004 …..)

De vlucht van verzoeker uit Pakistan dateert thans van bijna 11 jaar geleden......

Het is dan ook meer dan normaal dat al die feitelijkheden thans ruim 11 jaar later niet meer zo duidelijk

in het geheugen van verzoeker zijn gegrifd. Grove tegen- strijdigheden kwamen niet aan het licht in de

verklaringen van verzoeker.

Feit is en blijft tenslotte dat de situatie in de regio van verzoeker alles behalve stabiel is en aanslagen en

geweld er dagelijkse kost zijn.

Een gedwongen terugkeer van verzoeker naar zijn land zou voor hem, die hier reeds bijna 11 jaar

onafgebroken verblijft, desastreuze gevolgen hebben.

Dat tenslotte volledigheidshalve nog dient benadrukt:

Dat verzoeker zich intussentijd zeer goed geintegreerd heeft in Belgie.

Dat hij niet op kosten van de maatschappij leeft doch vast werk heeft.( als hij mag )

Dat hij bovendien een certificaat inburgering bekwam en schoolattest voorlegt.

Dat verzoeker hier geen gevaar betekent voor de openbare veiligheid en hij tot op heden nog nooit een

veroordeling heeft opgelopen.

Dat hij al de tijd dat hij alhier legaal kon werken ,hij dit steeds heeft gedaan.

Dat de vordering van verzoeker om al de hoger genoemde redenen gegrond dient te worden verklaard.

Dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou

berokkenen voor verzoeker ( art 39/82/2 )”

2.1.2. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een identificatiedocument (stuk 3), een schoolattest (stuk

4), een attest van basiseducatie (stuk 5), een bewijs van tewerkstelling in het verleden (stuk 6), het

verstekvonnis tot nietigverklaring van zijn huwelijk (stuk 7) en zijn verzet tegen voormeld verstekvonnis

(stuk 8).

2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden.

2.2.2. 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. De bestreden beslissing weigert verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) hij

volgens zijn verklaringen in april of mei 2004 in België is aangekomen en pas op 3 december 2014 asiel

aanvroeg nadat hij bij een controle door de politie in een situatie van illegaal verblijf werd aangetroffen
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en overgebracht werd naar het gesloten centrum te Brugge, terwijl hij geen afdoende verklaring kan

geven voor zijn lange dralen om een asielaanvraag in te dienen, (ii) hij reeds in Duitsland asiel aanvroeg

en zich onttrok aan de bescherming vanwege Duitsland tijdens de behandeling van zijn asielaanvraag,

aangezien hij vóór het afhandelen van deze behandeling Duitsland reeds verliet, (iii) hij zich meermaals

aanbood op de Pakistaanse ambassade te Brussel, waar hem twee keer een paspoort werd uitgereikt,

zodat niet kan worden aangenomen dat hij in een negatief daglicht staat bij de Pakistaanse autoriteiten,

(iv) hij de bedreigingen aan zijn adres wegens de moord op Ajaz Shah niet vermeldde bij het invullen

van de vragenlijst van het CGVS op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ), (v) hij niet kon

aangeven tot wat de enkele mensen die veroordeeld werden voor de moord op Ajaz Shah veroordeeld

werden, (vi) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde op de DVZ en het CGVS over de verblijfplaatsen van

zijn broers, over het aantal keer dat hij gearresteerd zou zijn in het kader van de slechte relatie tussen

soennieten en sjiieten, over de verwantschap van Saima met de moordenaars van zijn vader en over

zijn reisweg, (vii) het geschetste tijdsverloop aangaande Saima’s zwangerschap niet te verenigen is met

zijn verklaringen over zijn vertrek uit Pakistan in januari 2004, (viii) zijn kennis over Saima en haar

familie dermate beperkt is dat er geen geloof gehecht kan worden aan zijn relatie met Saima, (ix)

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat hij een langere periode of periodes in Duitsland verbleef en

de Belgische autoriteiten daar geen zicht op geeft, (x) hij zo goed als niets afwist over de documenten

waarmee hij tijdens zijn reis een vliegtuig heeft genomen, (xi) uit de door verweerder aan het

administratief dossier toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat het louter behoren

tot de sjiitische gemeenschap van Pakistan op zich onvoldoende is om de vluchtelingenstatus toe te

kennen en ieder dossier onderzocht en beoordeeld dient te worden op individuele basis, en (xii) de

neergelegde documenten de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

Waar verzoeker verwijst naar zijn inspanningen tot en mate van integratie in België en stelt dat het een

humanitair onrecht zou uitmaken indien het beroep niet gegrond zou worden verklaard, dient te worden

opgemerkt dat zijn mate van integratie in België niet relevant is voor de beoordeling van onderhavige

asielaanvraag en dat de commissaris-generaal noch de Raad in deze de bevoegdheid heeft om een

verblijfsrecht toe te kennen op basis van humanitaire gronden. Er bestaat geen bepaling die toelaat om

louter op basis van humanitaire overwegingen de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen aan verzoeker.

Waar verzoeker erop wijst dat hij verzet heeft aangetekend tegen het verstekvonnis van de rechtbank

van eerste aanleg te Kortrijk van 11 mei 2010 waarbij zijn huwelijk werd nietig verklaard, dient

opgemerkt dat verzoeker niet kan stellen niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om in België een

asielaanvraag in te dienen, aangezien hij in het kader van voormeld verstekvonnis ook de mogelijkheid

had om zich via zijn advocaat te informeren met betrekking tot de mogelijkheden om in België

bescherming te krijgen tegen zijn beweerde problemen. Dat hij in België gedurende jaren probleemloos

samenwoonde, gehuwd was en kon werken, doet bovendien geen afbreuk aan het feit dat

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een kandidaat-vluchteling, die beweert zijn land te zijn

ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben aan

internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer hij daartoe

de kans heeft, een asielaanvraag zou indienen.

Waar verzoeker aanvoert dat verweerder in de fout gaat door te stellen dat zijn relatie met Saima

dateert van 2014 waarna hij in hetzelfde jaar Pakistan zou verlaten hebben, terwijl dit in 2004 was, dient

vastgesteld dat uit een lezing van de bestreden beslissing en de stukken in het administratief dossier

blijkt dat het hier louter om een materiële vergissing betreft in de motivering waarbij “2014” dient gelezen

te worden als “2004”.

Verzoeker werd ter terechtzitting ondervraagd overeenkomstig artikel 14 PR RvV over het feit of hij

sinds zijn vertrek in 2004 al dan niet terugkeerde naar Pakistan. Verzoeker ontkende ter terechtzitting

dat hij ooit naar Pakistan terugkeerde.

Verzoeker werd dan geconfronteerd met zijn bijgebracht stuk 8, namelijk zijn dagvaarding in verzet

tegen het verstekvonnis dat tegen hem werd uitgesproken inzake de ontbinding van zijn huwelijk

wegens schijnhuwelijk. In deze dagvaarding die uitgaat van verzoeker staat te lezen: “Dat eiser op

verzet immers van 17 februari 2010 tot 30 maart 2010 naar Pakistan was afgereisd om er zijn zwaar

zieke moeder te bezoeken en bij te staan. (eiser legt ten bewijze hiervan de vliegtuigtickets voor)”.

Verzoeker ontkende ter terechtzitting bij confrontatie met dit stuk dat hij in 2010 naar Pakistan reisde om

zijn moeder te bezoeken. Verzoeker stelde dat het hem in 2010 niet gelukt was deze reis te

verwezenlijken.
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Ingevolge verzoekers verklaringen en voormeld bijgebracht stuk blijkt dat verzoeker minstens één

rechtbank in België voorliegt: ofwel de Raad wanneer hij ter terechtzitting stelt dat hij in 2010 niet naar

Pakistan reisde, ofwel de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk wanneer hij in de dagvaarding, met

verwijzing naar vliegtuigtickets, stelt dat hij in 2010 naar Pakistan reisde. Dergelijke houding doet

manifest afbreuk aan verzoekers geloofwaardigheid en betreft een miskenning van de autoriteiten bij

wie hij procedures aanhangig maakt om verblijf te verkrijgen in België.

Waar verzoeker stelt dat de feitelijkheden thans meer dan elf jaar geleden gebeurden en daardoor niet

meer zo duidelijk in zijn geheugen gegrift staan, dient erop gewezen dat redelijkerwijze kan worden

verwacht dat, wanneer verzoeker omwille van zijn problemen in België internationale bescherming

vraagt, deze problemen ook elf jaar later nog steeds in zijn geheugen gegrift staan.

Waar verzoeker meent dat zijn tegenstrijdige verklaringen niet van aard zijn om de globale

geloofwaardigheid ervan te ontkrachten, komt hij niet verder dan het tegenspreken van de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen geen dienstig verweer is. De terecht

vastgestelde tegenstrijdigheden hebben immers weldegelijk betrekking op kernelementen van

verzoekers asielrelaas.

Verzoeker slaagt er klaarblijkelijk niet in de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Deze

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

de zijne gemaakt.

De bij het verzoekschrift gevoegde stukken kunnen de voorgaande vaststellingen niet wijzigen. Het

paspoort en het verstekvonnis (stukken 3 en 7) bevinden zich reeds in het administratief dossier en er

kan niet worden ingezien op welke wijze het louter opnieuw bijbrengen ervan bij onderhavig

verzoekschrift de motieven van de bestreden beslissing zou kunnen weerleggen. Wat betreft zijn verzet

tegen het verstekvonnis (stuk 8) kan verwezen worden naar het supra gestelde. Hetzelfde geldt voor de

attesten met betrekking tot zijn opleiding en zijn tewerkstelling (stukken 4-6).

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

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

behandeling of bestraffing.”

In onderhavig verzoekschrift komt verzoeker immers niet verder dan de blote bewering dat de situatie in

zijn regio van herkomst allesbehalve stabiel is en dat aanslagen en geweld er dagelijkse kost zijn, doch

hij brengt geen enkel stuk bij waaruit zou kunnen blijken dat de door verweerder aan het administratief

dossier toegevoegde informatie dienaangaande (zie map ‘Landeninformatie’) onjuist of achterhaald is of

door verweerder op een verkeerde manier geïnterpreteerd zou zijn.

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 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


