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nr. 148 040 van 22 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 VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 11 juni 2015 heeft

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

27 mei 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 18 juni 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juni 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

HELSEN en van attaché L. DECROOS, 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 Bahaudin. Uw broer begon begin

2013 te werken bij de politie in Lahore. Op een dag hield hij een wagen tegen met daarin drie mannen.

Bij de controle van de kofferbak werden wapens aangetroffen. De mannen werden aangehouden en

vertelden na ondervraging dat zij aanslagen wilden plegen. In februari 2013 kreeg uw broer

bedreigingen dat hij zijn getuigenis tegen bovenvermelde mannen moest wijzigen of intrekken of dat

anders hij en zijn familie werden vermoord. In maart 2013 was u samen met uw familie op bezoek bij uw

broer in Lahore. Op 20 maart 2013 vielen gewapende mannen het huis binnen en openden het vuur.

Zowel uw vader als uw broer werden door kogels geraakt. Uw vader overleed aan zijn verwondingen en

uw broer kreeg een kogel in zijn linkerbeen. De volgende dag vertrok u samen met gans uw familie

terug naar uw geboortedorp om uw vader te begraven. Onderweg kreeg uw broer opnieuw
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dreigtelefoons dat hij en zijn familie zullen gedood worden. Op 28 maart 2013 zaten u en uw broer in

de binnentuin, toen 2 mannen het vuur openden en uw broer verwondden aan zijn rechterbeen. U ging

het voorval bij het politiekantoor melden waarop de politie de volgende dag in de morgen naar het

hospitaal kwam, waar uw broer voor verzorging was opgenomen, om de verklaringen van u en uw broer

op te tekenen en een “FIR” (First Information Report) opstelde. Een drietal dagen na dit incident verliet u

Pakistan. Via Iran en Turkije kwam u na een maand aan in Griekenland, waar u 2 jaar verbleef. U

trachtte in Griekenland asiel aan te vragen doch dit was volgens uw verklaringen niet mogelijk.

Vervolgens reisde u via Macedonië en Servië naar Hongarije, waar u asiel aanvroeg die door de

Hongaarse autoriteiten werd geweigerd. U werd teruggeleid naar Servië, waar u een tijdje in een

vluchtelingenkamp verbleef. Vervolgens keerde u terug naar Griekenland om vervolgens met een vals

paspoort vanuit Griekenland naar België te reizen en hier asiel aan te vragen. Ter ondersteuning van

uw asielaanvraag legt u een kopie neer van een "FIR" van eind maart 2013.

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 voorzien in de Geneefse Conventie 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. Uw

verklaringen over de incidenten die aan de basis van uw vlucht uit Pakistan liggen zijn dermate vaag en

tegenstrijdig dat de geloofwaardigheid volledig wordt ondermijnd. Zo verklaarde u aanvankelijk voor het

Commissariaat-generaal dat in februari 2013 vier personen naar het huis van uw broer gingen om hem

te bedreigen dat hij niet mocht getuigen voor de rechtbank, verder in het gehoor stelde u dan weer dat in

februari 2013 uw broer enkel per telefoon werd bedreigd (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). Verder weet u

niet zo veel te vertellen over de arrestatie waarbij uw broer als politieagent bij betrokken was en die aan

de basis ligt van uw ingeroepen vluchtmotieven. U gevraagd wie deze mannen waren zei u dat dit de

Taliban is. Hoe u dit wist, kon u niet meer vertellen dan dat het altijd de Taliban is die betrokken is bij

aanslagen. U gevraagd naar de namen en de functie van de arrestanten moest u het antwoord

schuldig blijven. Nochtans kan worden verwacht dat uw broer u daarover meer zou hebben ingelicht en

bovendien stelde u dat het nieuws over die arrestatie ook in de kranten in Lahore verscheen. U

gevraagd wat er juist in de krant geschreven stond verklaarde daarover niets te weten maar enkel van

uw broer te hebben gehoord dat er een artikel daarover in de krant verschenen was (zie gehoorverslag

CGVS, p.4). Ofschoon over deze arrestatie in de krant werd bericht kunt u dat bewuste artikel niet als

begin van bewijs voor uw vluchtrelaas voorleggen. Na het schietincident van 20 maart 2013 waarbij uw

broer verwond werd en uw vader gedood kwam de politie om een “FIR” op te maken. Ook daarvan kunt

u geen begin van bewijs voorleggen. Uw verklaring dat het moeilijk is om aan dat “FIR” te geraken

omdat het in Lahore werd opgesteld is weinig overtuigend. U heeft immers nog contacten met uw broer

en overwegende het feit dat uw broer een voormalig politieagent was van Lahore kan moeilijk worden

aangenomen dat u niet of moeilijk aan een gecertificeerde kopie van dat “FIR” kunt geraken. Bovendien

is het eigenaardig te noemen dat u in tegenstelling met uw moeder en broer geen getuigenis diende af

te leggen na die schietpartij. U verklaarde dat u toen nog te jong was (zie gehoorverslag CGVS, p. 5).

Nadat werd vastgesteld dat u op het ogenblik van de feiten reeds 25 jaar was en dat het aldus geen

steek houdt dat u te jong was om een getuigenverklaring aft te leggen, beweerde u plots dat u wel

verklaringen aflegde doch dat die niet werden opgetekend. Wel legde u een “FIR” voor dat werd

opgesteld naar aanleiding van een tweede schietincident dat zich afspeelde op 28 maart 2013. Wat

betreft bovenvermeld incident moet worden opgemerkt dat het op zijn minst eigenaardig is dat u

daarover niets vermeldt voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Uw verklaring dat u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken niet de kans gekregen heeft om dat tweede incident te vermelden omdat het

gehoor heel kort was kan niet overtuigen. Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal kan

worden afgeleid dat dit tweede incident een essentieel element is waarom u Pakistan verlaten heeft. U

liet immers optekenen dat u drie dagen nadien besloot om Pakistan te verlaten. (zie gehoorverslag

CGVS, p. 5 en p. 6).

Verder zijn uw verklaringen over dat tweede schietincident niet consistent en zelfs tegenstrijdig met de

inhoud van het “FIR” dat u als begin van bewijs voor uw asielaanvraag neerlegde. U verklaarde dat dit

incident plaats vond op 28 maart 2013 en dat u de volgende dag samen met uw broer een klacht bent

gaan indienen bij het politiekantoor van Phalia (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). Op het “FIR” staat

duidelijk dat de klacht werd ingediend en het “FIR” werd opgesteld op 28 maart 2013. U daarmee

geconfronteerd stelde u dat het incident dan op 27 maart 2013 gebeurde. Vervolgens werd u de vraag

gesteld of uw broer zwaar gewond was en in het hospitaal moest verblijven. U bevestigde dat en stelde

dat uw broer gedurende een maand gehospitaliseerd was. U vervolgens gevraagd hoe u dan samen

met uw broer een klacht kon gaan indienen op het politiekantoor van Phalia beweerde u dat u na het

incident alleen naar het politiekantoor ging om het incident te melden. Toen werd geen “FIR” opgesteld

en de volgende dag kwam de politie naar het ziekenhuis om daar de verklaringen van u en uw broer op
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te tekenen op basis waarvan zij een “FIR” opstelden. U gevraagd wanneer dat incident op 27 maart

2013 plaats vond wijzigde u uw verklaringen en zei dat het incident toch op 28 maart 2013 gebeurde om

6 uur. De volgende morgen kwam de politie naar het ziekenhuis, waar zij op basis van de verklaringen

van u en uw broer een “FIR” opstelden. U beweerde dat u aan de politie verklaarde dat drie mannen

stopten voor uw huis en op de binnenplaats op u en uw broer begonnen te schieten (zie gehoorverslag

CGVS, p. 5 en p. 6). Wanneer het “FIR” tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal werd

nagelezen blijkt daar te zijn opgetekend dat u toen verklaard had dat slechts twee mannen op u en uw

broer geschoten hadden. U daarmee geconfronteerd stelde u dat slechts twee personen schoten en één

persoon achterbleef. Nochtans blijkt duidelijk uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal dat u

aanvankelijk stelde dat er drie personen schoten (zie gehoorverslag CGVS, p 6). Tevens staat op het

“FIR” vermeld dat het werd opgemaakt op 28 maart 2013 tussen 9 en 10 uur ’s avonds op het

politiekantoor van Phalia en aldus niet in de morgen van 29 maart 2013 in het ziekenhuis. Wanneer u

werd geconfronteerd met bovenstaande inconsistenties beweerde u dat er waarschijnlijk een fout

geslopen was in de Engelse vertaling, wat na controle van de originele tekst met de Pakistaanse tolk

niet het geval bleek te zijn.

Los van bovenstaande inconsistenties in uw vluchtrelaas is het volstrekt ongeloofwaardig dat uw broer

waarvan kan worden verondersteld dat hij als kroongetuige in de zaak tegen de gearresteerde

criminelen toch het belangrijkste doelwit vormt, het risico nam om nog een aantal jaren in de woning

waar hij al eens beschoten werd, te verblijven. Dat hij in die periode bijna permanent in het ziekenhuis

verbleef en drie maanden geleden toch bij zijn schoonfamilie is ingetrokken, kan niet overtuigen. In het

begin van het gehoor stelde u immers dat uw broer nu nog steeds op het ouderlijk adres woont (zie

gehoorverslag CGVS, p.2).

Tot slot bent u niet in het bezit van enig identiteitsdocument, waardoor uw identiteit en nationaliteit niet

kunnen worden gecontroleerd. Nochtans is de asielzoeker gehouden om op zijn minst zijn identiteit aan

te tonen. Daar uw identiteitskaart en paspoort zich momenteel in Pakistan bevinden is er geen enkele

reden waarom u nog steeds niet uw identiteit kunt bewijzen.

Uit wat voorafgaat kan worden besloten dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas.

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

Vreemdelingenwet verboden behandeling of bestraffing.

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
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2.1. Verzoekende partij gaat in haar verzoekschrift in op de verschillende motieven van de bestreden

beslissing en tracht deze te verklaren dan wel te weerleggen. Zij steunt zich derhalve op de schending

van de materiële motiveringsplicht.

2.2.1. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, 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.

Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3.1. In verband met de door verwerende partij vastgestelde vaagheden en tegenstrijdigheden in de

verklaringen van verzoekende partij, maakt verzoekende partij volgende opmerkingen in haar

verzoekschrift.

Verzoekende partij benadrukt vooreerst dat haar broer zowel telefonisch als in levende lijve werd

bedreigd. Voorts acht verzoekende partij het vanzelfsprekend dat de bedreigingen uitgingen van de

Taliban, daar de gearresteerden Taliban betroffen. Verzoekende partij meent dan ook dat “de vraag van

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieromtrent irrelevant is”. Daarnaast

wijst verzoekende partij er nog op dat het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken “geen echt

verhoor is, maar een snelle loop door de gebeurtenissen”. Bovendien dateren deze feiten reeds van

meer dan twee jaar geleden en het gaat volgens haar niet op om meer gewicht toe te kennen aan één

element dat verzoekende partij niet vermeld zou hebben. Aangaande de vaststelling van verwerende

partij dat verzoekende partij geen begin van bewijs voorlegt van haar bewering dat de politie een “FIR”

had opgemaakt na het schietincident van 20 maart 2013, meent verzoekende partij nog dat verwerende

partij de mogelijkheid van verzoekende partij overschat om aan documenten te geraken in een land als

Pakistan, waar het niet evident is om een bewijs van de klacht, een “FIR”, te bekomen.

2.2.3.2. De Raad is evenwel van oordeel dat bovenstaand betoog niet van aard is desbetreffende

motivering van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen.

Vooreerst kan verzoekende partij niet zonder meer verwijzen naar één versie van haar verklaringen,

hetgeen zij doet met betrekking tot de aard van de bedreigingen aan het adres van haar broer. Uit het

gehoorverslag blijkt duidelijk dat verzoekende partij – nadat zij eerder nog stelde dat vier personen haar

broer bij hem thuis waren komen bedreigen (administratief dossier, stuk 3, gehoorverslag CGVS d.d.

20/05/2014, p. 3) – uitdrukkelijk verklaarde dat haar broer enkel telefonische bedreigingen had

ontvangen (administratief dossier, stuk 3, gehoorverslag CGVS d.d. 20/05/2014, p. 3).

Verder wijst de Raad erop dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. De vaststelling dat verzoekende partij nauwelijks iets weet over de arrestanten bij de

arrestatie waarbij haar broer als politieagent betrokken was en die aan de basis ligt van de door haar

ingeroepen vluchtmotieven, doet derhalve wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar

asielrelaas, temeer daar verwacht kan worden dat haar broer haar daarover meer zou hebben ingelicht

en verzoekende partij bovendien stelde dat het nieuws over deze arrestatie ook in de kranten in Lahore

verscheen.
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Voorts stelt de Raad vast dat door verwerende partij in de bestreden beslissing wordt opgemerkt dat

verzoekende partij over het tweede schietincident dat zich afspeelde op 28 maart 2013 niets vermeld

heeft voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar waar verzoekende partij desbetreffend opmerkt dat het

gehoor een snel verloop kende, wijst de Raad verzoekende partij er wederom op dat van een

asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op een correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de meest essentiële

elementen die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit het land van herkomst en dit reeds van bij het

eerste gehoor. Uit de verklaringen van verzoekende partij voor het Commissariaat-generaal kan worden

afgeleid dat dit tweede schietincident een essentieel element is waarom zij Pakistan verlaten heeft, daar

zij liet optekenen dat zij drie dagen nadien besloot om Pakistan te verlaten (administratief dossier, stuk

3, gehoorverslag CGVS d.d. 20/05/2015, p. 5-6). Ondanks het feit dat de vragenlijst, die wordt ingevuld

op de Dienst Vreemdelingenzaken, waarin onder het luik 3 vraag 5 wordt gevraagd een kort overzicht te

geven van de belangrijkste feiten die wijzen op een vrees of een risico, niet tot doel heeft een uitvoerig

of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, mag van verzoekende partij worden

verwacht dat zij alle wezenlijke elementen uit haar asielrelaas vermeldt, zeker nu het een uiterst

essentieel element betreft. Verder blijkt nergens uit deze vragenlijst dat verzoekende partij een tijdslimiet

werd opgelegd binnen dewelke zij haar asielmotieven diende uiteen te zetten en werd haar bij de

invulling van voormelde vragenlijst, bij luik 3 vraag 5, de gelegenheid geboden haar asielrelaas zelf te

vertellen, zonder dat dit door enige bijkomende vraagstelling werd gestuurd. Ook op de slotvraag of zij

nog iets had toe te voegen antwoordt verzoekende partij ontkennend. Daarenboven werden haar

verklaringen haar achteraf nog voorgelezen in het Urdu, waarna zij het verslag ter goedkeuring heeft

ondertekend (administratief dossier, stuk 7, p. 4). Verzoekende partij maakt dan ook niet aannemelijk

dat haar niet de kans werd geboden om tijdens dit interview de essentie – waaronder een essentieel

element waarom zij Pakistan heeft verlaten – van haar asielrelaas uiteen te zetten. Daar waar

verzoekende partij nog wijst op het tijdsverloop tussen de gebeurtenissen en haar verklaringen hierover,

bemerkt de Raad dat verwacht kan worden dat bepalende ingrijpende ervaringen in het geheugen

gegrift zouden staan. Het tijdsverloop vergoelijkt dan ook geenszins het feit dat verzoekende partij van

deze belangrijke gebeurtenis, waarna zij drie dagen later Pakistan ontvlucht is, geen enkele melding

maakte bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De vaststelling dat verzoekende partij hierover met geen

woord heeft gerept in de vragenlijst en dit pas voor het eerst ter sprake brengt tijdens het verhoor op het

Commissariaat-generaal, ondermijnt op ernstige wijze de geloofwaardigheid van het asielrelaas.

Wat ten slotte nog het betoog van verzoekende partij betreft dat het niet evident is om in een land als

Pakistan een bewijs van de klacht, een “FIR”, te bekomen, wijst de Raad erop dat verzoekende partij

nog contacten heeft met haar broer, een voormalig politieagent van Lahore, waardoor de bewering van

verzoekende partij dat zij niet of moeilijk aan een “FIR” van dit incident kan geraken weinig overtuigend

is. Verzoekende partij toont niet aan dat zij veelvuldige, aanhoudende pogingen heeft ondernomen om

dit belangrijke document in verband met haar asielrelaas te bemachtigen.

2.2.4.1. Aangaande de motivering in de bestreden beslissing dat de verklaringen van verzoekende partij

over het tweede schietincident niet consistent en zelfs tegenstrijdig zijn met de inhoud van het “FIR” dat

dat zij als begin van bewijs voor haar asielaanvraag neerlegde, betoogt verzoekende partij dat deze

inconsistenties louter het gevolg zijn van de manke vertaling en van de tijd die verstreek tussen de

gebeurtenissen en de verklaringen van verzoekende partij. Daarnaast meent verzoekende partij nog dat

verwerende partij tegenstrijdigheden zoekt waar er geen zijn en stelt zij dat zij verklaarde dat de

aanvallers met drie waren, en niet dat er drie zouden hebben geschoten. Er schoten twee aanvallers op

haar en haar broer, maar ze waren met drie.

2.2.4.2. Wat betreft het argument van verzoekende partij dat de inconsistenties het gevolg zouden zijn

van een verkeerde vertaling, stelt de Raad vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen

enkele concrete poging onderneemt om aan te tonen dat de door verzoekende partij aangebrachte “FIR”

verkeerd vertaald is en zich beperkt tot de blote bewering dat de vertaling gebrekkig is. Dergelijk

verweer is geenszins van aard de vaststellingen in de bestreden beslissing in een ander daglicht te

stellen. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoekende partij ook tijdens haar gehoor op het

Commissariaat-generaal opperde dat een fout was geslopen in de Engelse vertaling van het document.

Evenwel bleek dit niet het geval na controle van de originele tekst met de Pakistaanse tolk

(administratief dossier, stuk 3, gehoorverslag CGVS d.d. 20/05/2015, p.6).

Daar waar verzoekende partij stelt dat zij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal louter

heeft verklaard dat de aanvallers met drie waren en nooit gezegd heeft dat er drie zouden hebben

geschoten, stelt de Raad evenwel vast dat het gehoor van verzoekende partij op het Commissariaat-

generaal desbetreffend als volgt verliep: “Hoeveel mensen begonnen er te schieten ? 3 personen met
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machinegeweren begonnen op ons te schieten” (administratief dossier, stuk 3, gehoorverslag CGVS

d.d. 20/05/2015, p. 6). Derhalve stelde verzoekende partij aanvankelijk wel degelijk dat er drie mannen

begonnen te schieten, waardoor de vastgestelde tegenstrijdigheid met de inhoud van de “FIR”

onverminderd overeind blijft.

Ten slotte kan de verwijzing van verzoekende partij naar het tijdsverloop tussen de gebeurtenissen en

haar verklaringen geenszins volstaan ter verklaring van de tegenstrijdigheden tussen haar verklaringen

en de door haar neergelegde “FIR” en tussen haar verklaringen onderling. Immers kan van bepalende

ervaringen – in casu het schietincident van 28 maart 2013 waarbij twee mannen het vuur openden toen

verzoekende partij en haar broer in de binnentuin zaten en haar broer verwondden aan zijn rechterbeen

– verwacht worden dat deze in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid

voorgedaan zouden hebben waardoor deze persoon daar in een later stadium nog een gedetailleerde

en coherente beschrijving van kan geven. Het doet dan ook ten zeerste afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekende partij dat zij aanvankelijk tijdens haar gehoor

stelt dat dit incident plaatsvond op 28 maart 2013 en dat zij de volgende dag klacht indiende samen met

haar broer, om vervolgens, wanneer zij ermee geconfronteerd wordt dat uit de “FIR” blijkt dat zij klacht

indiende op 28 maart 2013, te stellen dat het incident plaatsvond op 27 maart 2013, om even later te

verklaren dat zij, gezien haar broer zwaar gewond in het hospitaal was opgenomen, alleen klacht had

ingediend na het incident en dat de dag nadien de politie naar het ziekenhuis kwam, waar zij op basis

van de verklaringen van verzoekende partij en haar broer een “FIR” opstelden, om nog even later dan

weer te stellen dat het incident toch op 28 maart 2013 plaatsvond, om 6 uur, en dat de politie de

volgende ochtend naar het ziekenhuis kwam, terwijl nochtans uit de “FIR” blijkt dat deze ’s avonds werd

opgemaakt tussen 9 uur en 10 uur op het politiekantoor van Phalia, en dat, ten slotte, verzoekende partij

aanvankelijk tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal verklaart dat er drie mannen stopten

voor haar huis en dat zij begonnen te schieten om daarna, nadat zij ermee geconfronteerd wordt dat

volgens de inhoud van de “FIR” twee mannen hadden geschoten, te stellen dat twee personen schoten

en één persoon achterbleef.

2.2.5. Verder bemerkt de Raad dat door verwerende partij tevens werd gemotiveerd dat het volstrekt

ongeloofwaardig is dat de broer van verzoekende partij, waarvan kan worden verondersteld dat hij als

kroongetuige in de zaak tegen de gearresteerde criminelen toch het belangrijkste doelwit vormt, het

risico nam om nog een aantal jaren in de woning waar hij al eens beschoten werd, te verblijven.

Verzoekende partij laat deze motivering ongemoeid waardoor deze als onbetwist en vaststaand wordt

beschouwd.

2.2.6. Ten slotte is de Raad van oordeel dat het argument van verzoekende partij dat het voor haar

moeilijk is om documenten vanuit Pakistan te bekomen niet overtuigt ter verklaring van de vaststelling

dat verzoekende partij niet in het bezit is van enig identiteitsdocument. Immers blijkt dat verzoekende

partij in het verleden reeds documenten kon verkrijgen vanuit Pakistan (administratief dossier, stuk 3,

gehoorverslag CGVS d.d. 20/05/2015, p. 7), waar haar identiteitskaart en paspoort zich momenteel

zouden bevinden (administratief dossier, stuk 3, gehoorverslag CGVS d.d. 20/05/2015, p. 2).

2.2.7. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.8. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet.

In de bestreden beslissing motiveert verwerende partij desbetreffend als volgt: “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
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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 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.”

De Raad stelt vast dat verzoekende partij voormelde motivering ongemoeid laat, waardoor deze als

onbetwist en vaststaand wordt beschouwd en door de Raad tot de zijne wordt gemaakt.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.9. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY J. BIEBAUT


