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nr. 169 488 van 9 juni 2016

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 22 maart 2016

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

staatlozen van 17 februari 2016.

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 19 april 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 mei 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. JORDENS loco advocaat D.

ANDRIEN en van attaché I. SNEYERS, 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 verklaart een Pakistaans staatsburger te zijn van de Bangash stam, afkomstig uit het dorp Kobacha

Khel, gelegen in de regio Zeran in Kurram Agency, dat op zijn beurt gelegen is in de Federally

Administered Tribal Areas van Pakistan. U maakt deel uit van de sjiitische meerderheid in Upper

Kurram. In 2007 brak er ernstig sektarisch geweld uit in Kurram Agency tussen soennitische militante

groeperingen en sjiitische verdedigingsgroepen. Dit sektarische geweld eiste in de volgende jaren veel

slachtoffers. De laatste vijf à zes maanden voor uw vertrek uit de streek was u gedwongen om met uw

tractor goederen te vervoeren naar verdedigingsposities van de sjiitische groep Tehreek. Omwille van

het feit dat u logistieke steun verleende werd u bedreigd door de Taliban. U werd ook twee maal

beschoten terwijl u uw tractor bestuurde. Uiteindelijk verliet u de streek op 17 april 2015. U ging naar
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Peshawar en van daaruit naar Iran. Daarna reisde u verder naar Turkije van waaruit u met een

opblaasbare boot naar een Grieks eiland werd gebracht. Na een verblijf van zeven dagen in een

vluchtelingenkamp mocht u doorreizen. Via de Balkan, Hongarije, Oostenrijk, Italië en Frankrijk reisde u

naar België, waar u aankwam op 18 juli. U vroeg asiel aan op 22 juli 2015.

Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legt u de volgende documenten neer: uw identiteitskaart,

kopieën van de identiteitskaarten van uw ouders, een geboorteattest, een ‘police clearance certificate’,

een brief Anjuman-e- Hussainia, enkele enveloppes en een aantal internet- en krantenartikels.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor de Belgische asielinstanties blijkt dat u uw land van herkomst enerzijds hebt

verlaten nadat u problemen had gekend met de soennitische gewapende groepen omdat u logistieke

steun had geboden aan een sjiitische militie die deze gewapende groepen bestrijdt; en anderzijds

omwille van de ruimere situatie van sektarisch geweld in Kurram Agency. (CGVS 1 d.d.10/11/2015, p.8)

Bij een eventuele terugkeer naar uw herkomstregio vreest u enerzijds geviseerd te worden door de

Taliban en anderzijds door uw eigen bevolkingsgroep omdat u gevlucht bent en uw tractor verkocht.

(CGVS 1, p.24)

Hoewel uit uw verklaringen blijkt dat u enige affiniteit heeft met de regio van Kurram Agency, dient er

vastgesteld te worden dat u er niet in slaagt om uw recente herkomst uit Kurram Agency aannemelijk te

maken. Meer bepaald vertoonde uw kennis van gebeurtenissen en de situatie in uw herkomstregio – u

zou in Zeran, een gebied dat dicht bij Parachinar (de relatief kleine hoofdplaats van Kurram Agency) ligt,

hebben gewoond en zou geregeld naar Parachinar stad gegaan zijn (CGVS 2, p.5-6) – sinds het

uitbreken van het sektarisch geweld in 2007 ernstige gebreken.

Zo verklaarde u meermaals dat een belangrijke invalsweg – de weg tussen Parachinar en Thal – door

het geweld van 2007 tot 2012 gesloten was. Het enige alternatief om de streek te bevoorraden was

hierdoor een route via Afghanistan. (CGVS 1, p.15; CGVS 2 d.d.02/02/2016, p.6) Informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

toegevoegd, bevestigt de sluiting van deze weg in de door u vermelde periode, zij het met

onderbrekingen. Echter, deze informatie stelt ook dat gedurende een relatief lange periode in 2010 en

2011 de alternatieve route via Afghanistan afgesloten was. Hiervan bleek u niet op de hoogte te zijn. U

gaf aan dat het mogelijk was dat de grenspost(en) enkel overdag open was (waren) - en dus ’s nachts

toe gingen - en dat ze misschien soms voor enkele dagen gesloten bleven maar niet voor een langere

periode. (CGVS 2, p.7) Dat u van deze lange periode dat de grenzen gesloten waren geen weet had, is

geenszins aannemelijk te noemen indien u in de door u voorgehouden periode – u beweert tot 2015

altijd in Zeran te hebben gewoond (DVZ, rubriek 10; CGVS 2, p.16) – werkelijk in Upper Kurram zou

hebben gewoond. Immers, de sluiting van de route naar de settled areas via Afghanistan betekende dat

de streek afgesloten was, bv. voor bevoorrading, wat een zeer ernstige impact had op de bevolking. Er

mag in dit geval verwacht worden dat u hiervan minstens enige notie zou hebben. Hiermee

geconfronteerd, stelde u enkel dat u weet had van de weg naar Peshawar (i.e. de Parachinar-Thal

Road) die gesloten was en dat dit het enige was waarvan u gehoord had. (CGVS 2, p.15) Dit is niet

aannemelijk te noemen. Zoals eerder reeds aangegeven had de sluiting van de route via Afghanistan

ingrijpende gevolgen zodat mag worden aangenomen dat u hiervan op de hoogte zou zijn geweest.

Met betrekking tot de heropening van de Parachinar-Thal Road, die u correct in 2012 plaatste, bleek u

voorts niet te weten hoe deze heropening tot stand kwam. U stelde enkel dat “de regering”

controleposten installeerde en daardoor de weg opnieuw open kon. (CGVS 2, p. 14) Gevraagd hoe de

autoriteiten dan op dat moment wel in staat waren om controleposten op te zetten, terwijl de weg

voordien te gevaarlijk was geweest, moest u het antwoord schuldig blijven. (CGVS 2, p.15) Uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat deze (finale) heropening volgde op

het einde van een militaire operatie in Kurram Agency genaamd Koh-e-Sufaid II. Dat u hiervan niet op

de hoogte zou zijn, terwijl u eerder wel had aangegeven dat u op de hoogte bent van aanvallen

op konvooien (CGVS 2, p.15) - die op dezelfde weg plaatsvonden - is niet aannemelijk te noemen indien

u werkelijk in deze periode in Upper Kurram verbleef. Gevraagd om een verklaring voor uw

onwetendheid op dit punt, stelde u enkel dat u van de aanvallen op konvooien op de hoogte was omdat

daarbij mensen omkwamen en er over hen gepraat werd. (CGVS 2, p.15) Ook dit overtuigt niet. Er kan

aangenomen worden dat de heropening van de voornaamste invalsweg na vijf jaar en na een militaire

operatie een belangrijk moment was voor de inwoners van de streek, en er dus ruim ruchtbaarheid werd

gegeven aan deze heropening en de inspanningen van de autoriteiten die hiertoe geleid hadden.

In het verlengde hiervan is het evenmin geloofwaardig te noemen dat u niet op de hoogte bleek van

enige militaire operatie in Kurram Agency in de periode voorafgaand aan uw vertrek. (CGVS 1, p.17)

Nochtans blijkt uit voormelde informatie dat er in 2011 en 2012 twee militaire operaties werden

uitgevoerd in Kurram Agency. De eerste, Koh-e- Sufaid, leidde tot de ontheemding van duizenden

inwoners en de tweede Koh-e-Sufaid II, leidde tot de heropening van de Parachinar-Thal Road. Uw
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onwetendheid hierover kan bezwaarlijk aannemelijk genoemd worden gezien de impact van deze

operaties, zelfs al vonden deze operaties niet in uw (vermeende) onmiddellijke omgeving plaats.

Verder komen ook uw verklaringen aangaande de beginperiode van het sektarisch geweld in Parachinar

niet overeen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

aan het administratief dossier werd toegevoegd. U beschreef correct de gebeurtenissen die algemeen

beschouwd worden als het beginpunt van het geweld: clashes tussen soennieten en sjiieten op 12 en 17

rabi ul-awal (i.e. begin april) 2007. (CGVS 1, p.14) Echter, u beweerde dat na het uitbreken van het

geweld in Parachinar de autoriteiten niet tussen beiden kwamen en het leger of paramilitairen niet

werden ingezet. (CGVS 2, p.11) Dit komt echter niet overeen met de voormelde informatie die stelt dat

het leger wel snel werd ingezet in Parachinar en de rust kon doen laten terugkeren.

U bleek evenmin op de hoogte te zijn van een aanval op een soennitische moskee later datzelfde jaar

(november 2007), die een nieuwe golf van geweld veroorzaakte. U ontkende zelfs dat een dergelijke

aanval was gebeurd, eraan toevoegend dat de reden dat een dergelijke aanval niet plaatsvond het feit

was dat de soennieten waren vertrokken uit Parachinar. Ook dit laatste komt niet overeen met de

voormelde informatie. Daaruit blijkt immers dat honderden soennieten het vrijdagsgebed bijwoonden op

het moment van de aanval.

Voorts bleek u wel op de hoogte te zijn van het Murree-akkoord dat in 2008 probeerde het geweld in

Kurram Agency te stoppen. (CGVS 1, p.14) U stelde tijdens het tweede gehoor dat het Murree-akkoord

het eerste vredesakkoord tussen soennieten en sjiieten was en gaf aan niet te weten of er nadien nog

een ander vredesakkoord werd gesloten. (CGVS 2, p.12-13) Niet enkel is dit in tegenstrijd met uw

verklaringen tijdens het eerste gehoor (CGVS 1, p.14-15), het valt evenmin te rijmen met de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd. Daaruit blijkt immers dat er zowel voor als na het Murree-akkoord nog andere

vredesakkoorden gesloten werden. Geconfronteerd met de informatie dat ruim een half jaar voor het

Muree-akkoord al een eerste akkoord was gesloten – en het Murree-akkoord bijgevolg niet het eerste

was – stelde u dat u geen opleiding had gehad en met uw tractor werkte. (CGVS 2, p.13) Toen u

werd tegengeworpen dat het eerste akkoord sinds het uitbreken van het geweld toch groot nieuws moet

zijn geweest in de streek, bleef u erbij dat u “geen details kent” en “voor hen moest werken en wapens

vervoeren”. (CGVS 2, p.13) Alvast dit laatste is niet geloofwaardig als verschoningsgrond. Immers,

blijkens uw verklaringen moest u pas sinds eind 2014 wapens vervoeren voor Tehreek en had u eerder

nooit de milities geholpen (CGVS 1, p.9, 10). Bovendien gaf u aan dat u over het bestaan van het

Murree-akkoord had vernomen omdat er over gesproken werd door alle dorpelingen. (CGVS 2, p.13) Dit

maakt het nog minder aannemelijk dat u over het eerste akkoord niets zou hebben gehoord. Toen u dit

werd tegengeworpen, stelde u dat u na het werk laat thuis kwam. (CGVS 2, p.13) Louter het feit dat u

laat zou thuiskomen van het werk kan bezwaarlijk volstaan als verklaring voor het feit dat u niet op de

hoogte zou zijn geweest van het eerste vredesakkoord sinds het uitbreken van het geweld in april 2007.

Immers, er kan aangenomen worden dat een dergelijke gebeurtenis belangrijk was voor de

bevolking die had geleden onder het sektarisch geweld.

Voorts waren uw verklaringen betreffende (gewelds)incidenten in Parachinar en omstreken in de

periode 2008-2014 niet overtuigend. Hoewel u enkele belangrijke incidenten bleek te kennen – u

maakte melding van twee aanslagen op politicus dr. Riaz, een dubbele aanslag in Parachinar in 2011,

een aanslag op Chargano Chowk (Parachinar) in 2012 en een niet nader gespecificeerde aanslag in

kadman Hada (Parachinar) (CGVS 2, p.15, 16, 17) – is dit omwille van de onderstaande redenen en de

overige vaststellingen in deze beslissing, niet voldoende om te overtuigen dat u in de door u opgegeven

periode in de streek rond Parachinar verbleef.

U herhaalde meermaals dat u geen data of jaartallen kan onthouden omdat u geen opleiding hebt

gehad. (bv. CGVS 1, p.15; CGVS 2, p.3, 5) Toch stelde u zonder enige aarzeling dat er explosies waren

in Parachinar in 2012, 2008 en 2007. (CGVS 2, p.16) U situeerde een dubbele aanslag in Parachinar

ook zonder te twijfelen in 2011; een aanslag op Chargano Chowk in 2011; en twee aanslagen op

politicus dr. Riaz in 2008 en 2013. (CGVS 2, p.15, 16, 17) Dat u deze gebeurtenissen zonder enige

aarzeling of uiting van twijfel relatief accuraat situeerde is weinig aannemelijk te noemen indien u

werkelijk problemen zou hebben met het onthouden van jaartallen omwille van uw (vermeende)

analfabetisme. In sterk contrast hiermee staat de vaststelling dat u, indien u bevraagd werd over de

context, geenszins overtuigende verklaringen aflegde. Gevraagd naar de laatste bomaanslag in de

streek voor uw vertrek, bevestigde u dat dit de aanslag op Chargano Chowk was geweest in 2012. Toen

u gevraagd werd of er in de drie jaar tot uw vertrek nog andere bomaanslagen waren, verwees u naar

de dubbele aanslag op School Road en Punjabi Bazar (in Parachinar) in 2011. Toen u hierop gevraagd

werd welke van deze twee incidenten eerst plaatsvond, moest u opmerkelijk genoeg het antwoord

schuldig blijven. Indien u werkelijk in de streek zou hebben verbleven in deze periode, kan verwacht

worden dat u door vanuit uw beleving te vertellen eerder een volgorde zou kunnen geven van

gebeurtenissen dan wel loutere jaartallen, te meer daar u zelf beweert problemen te hebben met het
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onthouden van data en jaartallen. Deze vaststellingen wijzen er op dat het hier om ingestudeerde kennis

gaat. Dit wordt verder onderbouwd door de manier waarop u deze aanslagen ter sprake bracht. Zo

stelde u zonder concrete aanleiding – u werd op dat moment bevraagd over acties van het leger

in Kurram Agency in 2012 – dat u op de hoogte bent van aanvallen zoals bomexplosies of aanvallen op

konvooien maar u van “de rest” niets weet. (CGVS 2, p.15) Even later antwoordde u, toen u gevraagd

werd naar de meest recente aanslag voor uw vertrek uit de streek, louter dat er “explosies [waren] in

2012, 2008 en 2007”. In uw antwoord verwees u zelfs naar een aanslag eind 2015, toen u al geruime

tijd in België was. (CGVS 2, p.15) Toen u werd tegengeworpen dat u mogelijk zaken had ingestudeerd,

ging u hier zelfs niet op in maar antwoordde u enkel dat u naast de eerder opgesomde aanslagen ook

nog wist van een aanslag op een politicus, dr. Riaz. U voegde eraan toe dat u enkel deze aanslagen

kende. (CGVS 2, p.17) Wederom vermeldde u dus een incident zonder dat hieromtrent vragen gesteld

werden. Dit onderbouwt verder de ernstige vermoedens dat uw verklaringen louter ingestudeerde kennis

betreffen.

Tevens dient er op te worden gewezen dat de vermeende aanslag op Chargano Chowk in 2012 volgens

de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, niet de laatste aanslag voor uw vertrek zou zijn geweest indien

u werkelijk in 2015 vertrokken zou zijn, zoals u beweerde (CGVS 2, p.16). Uit deze informatie blijkt

immers dat de dubbele bomaanslag in Parachinar, waarnaar u zelf ook verwees, in juli 2013 plaatsvond,

terwijl een aanslag die sterke gelijkenissen met de door u beschreven aanslag op Chargano Chowk

vertoont, plaatsvond in september 2012. Een gelijkaardige aanslag vond tot aan uw vertrek niet meer

plaats. Deze vaststelling onderbouwt verder de ernstige vermoedens dat uw kennis ingestudeerd is en

niet komt vanuit een beleving van of herinnering aan de incidenten.

Voorts dient vastgesteld te worden dat u in het geheel niet op de hoogte bleek te zijn van twee

belangrijke voorvallen in de periode sinds het uitbreken van het sektarisch geweld in 2012. Zo

verklaarde u ten eerste dat er geen aanslagen geweest waren op moskeeën sinds 2007 (CGVS 2, p.19)

en ten tweede dat er geen demonstraties waren geweest in Parachinar in 2014 voorafgaand aan de

dood van Irfani Agha (CGVS 1, p.19). Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt

echter dat er in 2012 een zelfmoordaanslag plaatsvond na het vrijdaggebed vlakbij een moskee in een

sjiitische wijk van Parachinar. Hierbij kwamen minstens 26 personen om. Bij het hierop volgende protest

van sjiieten openden de veiligheidsdiensten het vuur op demonstranten, waarbij nog eens enkele doden

vielen. In 2014 waren er dan weer dagenlang protesten in de zomer naar aanleiding van de arrestatie

van een groot aantal stamouderen zeven maanden eerder en de verbanning van Irfani Agha.

De protesten resulteerden in de sluiting van winkels en markten. Zelfs bij confrontatie met de voormelde

informatie kon u zich deze voorvallen niet herinneren. (CGVS 1, p.19; CGVS 2, p.19) Dat u van deze

gebeurtenissen met een aanzienlijke impact op het leven in Parachinar in het geheel niet op de hoogte

bleek, of zelfs ontkende dat ze hadden plaatsgevonden (in het geval van de aanslag bij de moskee) is

weinig aannemelijk te noemen indien u werkelijk in de regio zou hebben verbleven tot 2015. Dat u niet

vaak nieuws kreeg uit de stad (CGVS 1, p.19) kan bezwaarlijk als verschoningsgrond beschouwd

worden aangezien u zelf aangaf dat u geregeld naar Parachinar ging (CGVS 2, p.6). Uw onwetendheid

over deze voorvallen staat bovendien in sterk contrast met uw ogenschijnlijke kennis van andere

incidenten die in dezelfde periode zouden hebben plaatsgevonden.

Ten slotte kan nog vastgesteld worden dat u slechts in zeer beperkte mate op de hoogte bleek te zijn

van de soennitische gewapende groepen van wie veel van het geweld tegen sjiieten in Kurram Agency

uitgaat. Gevraagd of de namen ‘haqqani-netwerk’ of ‘Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)’ u iets zeiden,

moest u telkens het antwoord schuldig blijven. Evenmin kon u enige uitleg verschaffen bij de naam

Hakimullah Mehsud, behalve dan dat hij bij de Taliban was. (CGVS 2, p.9-10) Nochtans blijkt uit

informatie toegevoegd aan uw administratief dossier dat TTP de grootste soennitische militante

groepering is in FATA. Hakimullah Mehsud is er de leider van. Daarnaast speelde het Haqqani-netwerk

een belangrijke rol in de situatie in Kurram Agency. De groep wilde immers van de streek

zijn uitvalsbasis maken voor aanvallen in Afghanistan en trok er naartoe omwille van militaire operaties

in Waziristan. Verschillende bronnen stellen dat het eind 2010 en begin 2011 betrokken was bij

vredesonderhandelingen tussen soennieten en sjiieten. Voorts vertelde u over Mangal Bagh dat hij een

commandant is en de groep die hij leidt dezelfde naam draagt. (CGVS 2, p.9) Ook dit klopt niet. De

groep waarover hij de leiding heeft, is Lashkar-e- Islam. Tevens bleek u niet op de hoogte van het

bestaan van Hezbollah, een sjiitische militie die betrokken is bij de gewapende verdediging van de

sjiieten in Kurram Agency. (CGVS 2, p.8-9) Uw onwetendheid over deze groepen is eveneens weinig

aannemelijk te noemen gezien hun rol in het sektarisch geweld van de laatste jaren.

Gelet op het geheel van de bovenstaande vaststellingen dient te worden besloten dat u niet aannemelijk

maakt dat u heel uw leven tot aan uw vertrek (in 2015) in Upper Kurram Agency hebt verbleven.

De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen. Uw identiteitskaart dateert uit

2006, waardoor ze niet aantoont dat u in de periode sinds het begin van het sektarisch geweld in 2007
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nog in Kurram Agency verbleef. De identiteitskaarten van uw ouders bevatten geen informatie over uw

eigen verblijfplaats. Het geboorteattest werd na uw vertrek uit Pakistan aan uw vader afgegeven en

bevat evenmin informatie over uw recente, eigen verblijfplaats in het land. De brieven van Anjuman-e-

Houssania en het police clearance certificate stellen dat u een permanent inwoner van het dorp Qubad

Shah Khel was. Wat betreft deze documenten dient te worden gewezen op informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd

aangaande corruptie in de Pakistaanse maatschappij. Uit voormelde informatie blijkt dat corruptie in het

Pakistaanse staatsapparaat en de samenleving wijdverspreid is. Het komt frequent voor dat politici,

ambtenaren, politielui, gerechtelijk personeel of militairen hun functie voor persoonlijk gewin misbruiken.

De beschikbare informatie wijst erop dat tal van uitvoerders van openbare functies vatbaar zijn voor

corruptie en documentenfraude begaan. Daar de neutraliteit van functionarissen in vraag gesteld kan

worden biedt de authenticiteit van een bepaald attest of document bovendien geen garantie voor de

juistheid van de informatie die het bevat. De bewijswaarde van documenten en attesten die door

Pakistaanse overheidsinstanties afgeleverd worden, wordt dan ook ondermijnd door de verreikende

corruptie die de werking van deze instellingen kenmerkt. De corruptie beperkt zich evenwel niet tot het

staatsapparaat. Ook in de private sector komt corruptie veelvuldig voor. Uit de informatie blijkt dat valse

berichtgeving in de pers niet ongebruikelijk is in Pakistan. Gelet op de voorgaande informatie is de

objectieve bewijswaarde van deze documenten dan ook beperkt te noemen en wegen ze niet op tegen

de overige vaststellingen. De krantenartikelen ten slotte, bevatten enkel algemene informatie over de

situatie in Kurram Agency. Deze wordt door mij niet in twijfel getrokken.

De vaststelling dat u niet aannemelijk maakt dat u heel uw leven tot aan uw vertrek (in 2015) in Upper

Kurram Agency hebt verbleven, ondermijnt eveneens de geloofwaardigheid van de door u

voorgehouden problemen omwille van uw (gedwongen) hulp aan de sjiitische militie Tehreek. U zou dit

immers gedaan hebben sinds het einde van 2014. (CGVS 1, p.8-9) De geloofwaardigheid hiervan wordt

nog verder ondermijnd door de vaststelling dat u over deze feiten in het geheel niet gerept hebt op de

Dienst Vreemdelingenzaken. In de vragenlijst van het Commissariaat-generaal die u daar invulde met

de hulp van een tolk, vermeldde u enkel algemene problemen tussen soennieten en sjiieten. (vragenlijst

CGVS, rubriek 3.5) Dat u van deze problemen geen enkele melding zou maken is niet aannemelijk te

noemen indien deze werkelijk gebeurd zouden zijn. Dat u nerveus zou zijn geweest en niet de kans zou

hebben gekregen om uw problemen uiteen te zetten (CGVS 1, p.11) kan niet weerhouden worden als

verschoningsgrond. Immers, toen u bij aanvang van het gehoor op het Commissariaat-generaal

werd gevraagd of u opmerkingen had over het interview bij Dienst Vreemdelingenzaken, hebt u hiervan

geen enkele melding gemaakt. (CGVS 1, p.2) Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat in de brief

van van Anjuman-e- Hussaini een andere versie van uw vermeende problemen wordt weergegeven. In

deze brief staat dat u problemen kreeg met de Taliban omdat u daklozen hielp en gewonden naar het

ziekenhuis bracht. Daarop zouden de Taliban verschillende keren geprobeerd hebben om u te

ontvoeren. Van dergelijke feiten maakte u zelf geen enkele melding. Geconfronteerd met deze

vermeende pogingen tot ontvoering, bleef u bij uw versie van de feiten. Toen u werd tegengeworpen dat

deze feiten bezwaarlijk beschouwd konden worden als een poging tot ontvoering, verklaarde u enkel dat

u de brief niet kan lezen. (CGVS 1, p.24-25) Bijgevolg slaagt u er niet in de inhoud van de brief te rijmen

met het door u voorgehouden relaas, hetgeen de geloofwaardigheid ervan verder ondermijnt. Ook wordt

door deze vaststelling de bewijswaarde van de brief ondermijnd.

Daar u ongeloofwaardige verklaringen aflegt omtrent uw recente herkomst uit Kurram Agency, maakt u

het onmogelijk om een zicht te krijgen op uw reële situatie in uw land van herkomst en kan er, bij

afwezigheid van voldoende geloofwaardige elementen, in uw hoofde geen nood aan bescherming

worden vastgesteld.

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

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

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

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

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

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Asielzoekers uit Pakistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de

algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat

de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land.
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Uit uw verklaringen blijkt dat u mogelijk in het verleden banden had met het noordwesten van Pakistan.

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

administratief dossier), blijkt dat het noordwesten van Pakistan geteisterd wordt 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 en Khyber-Pakhtunkwa.

In casu is het Commissariaat-generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of

persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door zich buiten

uw geboortestreek of regio van herkomst te vestigen waar u over een veilig en redelijk

vestigingsalternatief beschikt. Uit een analyse van de veiligheidssituatie in Pakistan blijkt immers dat

hoewel de situatie in de provincies Baluchistan, Punjab , Sindh, en in Pakistan controlled Kashmir (PcK)

weliswaar verontrustend en zorgwekkend kan voorkomen, de omvang en de intensiteit van het geweld

er beduidend lager is dan in het noodwesten van Pakistan.

Zo is de omvang van het geweld dat zich in de provincie Punjab voordoet beperkter dan het geweld dat

in Khyber- Pakhtunkwa, FATA en Sindh plaatsvindt. Het geweld in de provincie neemt er de vorm aan

van terroristische aanslagen, sektarisch geweld, etno-politiek geweld, en geweld tussen politie en

criminelen. Voornamelijk de stad Lahore wordt getroffen door geweld. Niettegenstaande er sprake is

van een stijging in het aantal slachtoffers, blijft het aantal conflictgerelateerde burgerslachtoffers laag.

Ook in de hoofdstad Islamabad bleef het aantal burgerslachtoffers beperkt.

Uit dezelfde informatie blijkt dat de situatie in de provincie Sindh weliswaar nog verre van ideaal is, doch

dat het geweld hoofdzakelijk in de miljoenenstad Karachi geconcentreerd is en in beduidend mindere

mate in de rest van de provincie. De stad kampt met etno-politiek, terroristisch, sektarisch en crimineel

geweld. Niettegenstaande het terreurgeweld in de stad toenam, betrof de meerderheid van de

terreurdaden die er plaatsvonden targeted killings. Hierbij springen vooral de gerichte moordaanslagen

op de aanhangers van de rivaliserende politieke partijen Muttahida Quami Movement (MQM), Awami

National Party (ANP), en Pakistan People’s Party (PPP) in het oog. De gewapende vleugels van de

respectievelijke partijen worden verantwoordelijk geacht voor ettelijke moordaanslagen op politieke

tegenstanders, rellen en dodelijke clashes. Het etno-politiek geweld zit evenwel in dalende lijn, dit mede

als gevolg van de voortdurende veiligheidsoperaties van de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Uit de

beschikbare informatie blijkt voorts dat de stad Karachi nog steeds te kampen heeft met sektarisch

geweld, en dat de meerderheid van de sektarisch geïnspireerde terreurdaden gerichte moordaanslagen

betrof. Hierbij vormen de aanhangers van rivaliserende sektarische organisaties, met name de Lashkar-

e-Jhangvi en de Sipah-e- Muhammad Pakistan, het doelwit. Milities viseren voorts leden van het

Pakistaanse veiligheidspersoneel, politieke leiders, journalisten, overheidsmedewerkers en leden van de

civil society. Uitzonderlijk vonden er in Karachi ook grootschalige terreuraanslagen plaats.

Voorts dient vastgesteld te worden dat het conflict tussen separatisten en de overheid in Balochistan

qua intensiteit niet te vergelijken is met de gewapende strijd in het minder bevolkte FATA. De opstand in

Balochistan wordt doorgaans als een ‘low-level insurgency’ genoemd. Uit dezelfde informatie blijkt dat

het merendeel van de gewelddaden die er in de Balochistan provincie plaatsvinden doelgericht van aard

zijn. Het geweld is voorts voornamelijk geconcentreerd in de stad Quetta en komt in mindere mate voor

in de rest van de provincie. De overgrote meerderheid van de gewelddaden in Balochistan is toe te

schrijven aan nationalistische militanten die overheidsdoelwitten en inwijkelingen uit Punjab viseren. De

Pakistaanse veiligheidsdiensten en het leger worden op hun beurt verantwoordelijk geacht voor de

aanhoudende verdwijningen en extrajudicial killings van nationalistische militanten en terreurverdachten.

Verder betroffen de opvallendste terreuraanslagen in de provincie een aantal grootschalige aanslagen

waarbij de sjiitische Hazara-minderheid in Quetta geviseerd werd.

Tot slot dient vastgesteld te worden dat de veiligheidssituatie in Pakistan controlled Kashmir relatief

stabiel en overwegend kalm genoemd kan worden. In 2014 vonden er in geheel PcK drie aanslagen

plaats, waarbij drie doden te betreuren vielen. Daarnaast vonden er aan de Pakistaans-Indiase grens

diverse schendingen van het staakt-het-vuren plaats, waarbij vier burgerdoden vielen. Er is evenwel

geen sprake van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of onderbroken

gevechten aan voornoemde grens.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er in

de provincies Balochistan, Punjab, Sindh, en in PcK actueel geen sprake is van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt tevens dat de bewegingsvrijheid in Pakistan

weliswaar beperkt is in bepaalde regio’s, maar dat dit niet geldt voor het gehele land. Het vrij verkeer

van burgers op het Pakistaanse grondgebied wordt in beginsel niet verhinderd. Evenmin bestaan er
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voor migranten significante belemmeringen bij het verwerven van een job, een woonplaats of andere

faciliteiten. Migranten worden blijkens de beschikbare informatie geenszins met onoverkomelijke

hindernissen geconfronteerd. De escalatie van het gewapend conflict in 2009 heeft er weliswaar toe

geleid dat er in 2009 enkele beperkingen werden opgelegd aan de toegang en verblijf in de provincies

Sindh en Punjab. Echter, uit dezelfde informatie blijkt dat daar sinds 2010 geen sprake meer van is. Het

grondoffensief dat het Pakistaanse leger in de zomer van 2014 opzette in Noord-Waziristan creëerde

een nieuwe vluchtelingenstroom. In de provincie Sindh ontstond weerstand tegen de instroom van

vluchtelingen uit Noord-Waziristan. Dit verzet bleef beperkt tot politieke stellingnames, manifestaties en

occasionele wegblokkades door plaatselijke bevolkingsgroepen.

Verder blijkt dat in de praktijk de meerderheid van de ontheemden niet kiest voor opvang in een

vluchtelingenkamp waar de situatie problematisch is, maar wel via eigen politieke, economische en

sociale netwerken een onderkomen zoekt in gastgezinnen of private accommodatie, voornamelijk in de

steden. In het algemeen is er in Pakistan een trend van verstedelijking, die tal van economische

mogelijkheden biedt aan interne migranten en waarvan ook vele ontheemden uit de noordwestelijke

regio’s gebruik maken.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden – u bent een gezonde jongeman die

zelfstandig gewerkt zou hebben, bovendien bent u voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen - kan van u redelijkerwijs verwacht

worden dat u zich in een van de grote Pakistaanse steden vestigt. Immers, gezien u geen duidelijkheid

schept over uw verblijfplaats gedurende de laatste jaren door hierover ongeloofwaardige verklaringen af

te leggen, kan worden aangenomen dat u gedurende geruime tijd in staat was elders een leven op te

bouwen, maar dit verborgen tracht te houden.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Internationaal Verdrag

betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Conventie

van Genève), van artikel 8, § 2 van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005

betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de

vluchtelingenstatus, van de artikelen 48/3, 48/4 en 48/5, § 3 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli

2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen. Tevens verwijt verzoeker verwerende partij een manifeste

appreciatiefout te hebben gemaakt.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-

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

van de gevallen zoals opgenomen in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van

volheid van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt

de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen.

Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in

hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking moet worden genomen.

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

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

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

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

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
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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. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen

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

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

2.4. In navolging van het Commissariaat-generaal kan de Raad geen geloof hechten aan verzoekers

asielrelaas. Het Commissariaat-generaal stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Uit uw verklaringen voor de Belgische asielinstanties blijkt dat u uw land van herkomst enerzijds hebt

verlaten nadat u problemen had gekend met de soennitische gewapende groepen omdat u logistieke

steun had geboden aan een sjiitische militie die deze gewapende groepen bestrijdt; en anderzijds

omwille van de ruimere situatie van sektarisch geweld in Kurram Agency. (CGVS 1 d.d.10/11/2015, p.8)

Bij een eventuele terugkeer naar uw herkomstregio vreest u enerzijds geviseerd te worden door de

Taliban en anderzijds door uw eigen bevolkingsgroep omdat u gevlucht bent en uw tractor verkocht.

(CGVS 1, p.24)

Hoewel uit uw verklaringen blijkt dat u enige affiniteit heeft met de regio van Kurram Agency, dient er

vastgesteld te worden dat u er niet in slaagt om uw recente herkomst uit Kurram Agency aannemelijk te

maken. Meer bepaald vertoonde uw kennis van gebeurtenissen en de situatie in uw herkomstregio – u

zou in Zeran, een gebied dat dicht bij Parachinar (de realtief kleine hoofdplaats van Kurram Agency) ligt,

hebben gewoond en zou geregeld naar Parachinar stad gegaan zijn (CGVS 2, p.5-6) – sinds het

uitbreken van het sektarisch geweld in 2007 ernstige gebreken.

Zo verklaarde u meermaals dat een belangrijke invalsweg – de weg tussen Parachinar en Thal – door

het geweld van 2007 tot 2012 gesloten was. Het enige alternatief om de streek te bevoorraden was

hierdoor een route via Afghanistan. (CGVS 1, p.15; CGVS 2 d.d.02/02/2016, p.6) Informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

toegevoegd, bevestigt de sluiting van deze weg in de door u vermelde periode, zij het met

onderbrekingen. Echter, deze informatie stelt ook dat gedurende een relatief lange periode in 2010 (…)

de alternatieve route via Afghanistan afgesloten was. Hiervan bleek u niet op de hoogte te zijn. U gaf

aan dat het mogelijk was dat de grenspost(en) enkel overdag open was (waren) - en dus ’s nachts toe

gingen - en dat ze misschien soms voor enkele dagen gesloten bleven maar niet voor een langere

periode. (CGVS 2, p.7) Dat u van deze (…) periode dat de grenzen gesloten waren geen weet had, is

geenszins aannemelijk te noemen indien u in de door u voorgehouden periode – u beweert tot 2015

altijd in Zeran te hebben gewoond (DVZ, rubriek 10; CGVS 2, p.16) – werkelijk in Upper Kurram zou

hebben gewoond. Immers, de sluiting van de route naar de settled areas via Afghanistan betekende dat

de streek afgesloten was, bv. voor bevoorrading, wat een zeer ernstige impact had op de bevolking. Er

mag in dit geval verwacht worden dat u hiervan minstens enige notie zou hebben. Hiermee

geconfronteerd, stelde u enkel dat u weet had van de weg naar Peshawar (i.e. de Parachinar-Thal

Road) die gesloten was en dat dit het enige was waarvan u gehoord had. (CGVS 2, p.15) Dit is niet

aannemelijk te noemen. Zoals eerder reeds aangegeven had de sluiting van de route via Afghanistan

ingrijpende gevolgen zodat mag worden aangenomen dat u hiervan op de hoogte zou zijn geweest.

Met betrekking tot de heropening van de Parachinar-Thal Road, die u correct in 2012 plaatste, bleek u

voorts niet te weten hoe deze heropening tot stand kwam. U stelde enkel dat “de regering”

controleposten installeerde en daardoor de weg opnieuw open kon. (CGVS 2, p. 14) Gevraagd hoe de

autoriteiten dan op dat moment wel in staat waren om controleposten op te zetten, terwijl de weg

voordien te gevaarlijk was geweest, moest u het antwoord schuldig blijven. (CGVS 2, p.15) Uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat deze (finale) heropening volgde op

het einde van een militaire operatie in Kurram Agency genaamd Koh-e-Sufaid II. Dat u hiervan niet op

de hoogte zou zijn, terwijl u eerder wel had aangegeven dat u op de hoogte bent van aanvallen

op konvooien (CGVS 2, p.15) - die op dezelfde weg plaatsvonden - is niet aannemelijk te noemen indien

u werkelijk in deze periode in Upper Kurram verbleef. Gevraagd om een verklaring voor uw

onwetendheid op dit punt, stelde u enkel dat u van de aanvallen op konvooien op de hoogte was omdat

daarbij mensen omkwamen en er over hen gepraat werd. (CGVS 2, p.15) Ook dit overtuigt niet. Er kan
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aangenomen worden dat de heropening van de voornaamste invalsweg na vijf jaar en na een militaire

operatie een belangrijk moment was voor de inwoners van de streek, en er dus ruim ruchtbaarheid werd

gegeven aan deze heropening en de inspanningen van de autoriteiten die hiertoe geleid hadden.

(…)

Verder komen ook uw verklaringen aangaande de beginperiode van het sektarisch geweld in Parachinar

niet overeen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

aan het administratief dossier werd toegevoegd. U beschreef correct de gebeurtenissen die algemeen

beschouwd worden als het beginpunt van het geweld: clashes tussen soennieten en sjiieten op 12 en 17

rabi ul-awal (i.e. begin april) 2007. (CGVS 1, p.14) Echter, u beweerde dat na het uitbreken van het

geweld in Parachinar de autoriteiten niet tussen beiden kwamen en het leger of paramilitairen niet

werden ingezet. (CGVS 2, p.11) Dit komt echter niet overeen met de voormelde informatie die stelt dat

het leger wel snel werd ingezet in Parachinar en de rust kon doen laten terugkeren.

U bleek evenmin op de hoogte te zijn van een aanval op een soennitische moskee later datzelfde jaar

(november 2007), die een nieuwe golf van geweld veroorzaakte. U ontkende zelfs dat een dergelijke

aanval was gebeurd, eraan toevoegend dat de reden dat een dergelijke aanval niet plaatsvond het feit

was dat de soennieten waren vertrokken uit Parachinar. Ook dit laatste komt niet overeen met de

voormelde informatie. Daaruit blijkt immers dat honderden soennieten het vrijdagsgebed bijwoonden op

het moment van de aanval.

Voorts bleek u wel op de hoogte te zijn van het Murree-akkoord dat in 2008 probeerde het geweld in

Kurram Agency te stoppen. (CGVS 1, p.14) U stelde tijdens het tweede gehoor dat het Murree-akkoord

het eerste vredesakkoord tussen soennieten en sjiieten was en gaf aan niet te weten of er nadien nog

een ander vredesakkoord werd gesloten. (CGVS 2, p.12-13) Niet enkel is dit in tegenstrijd met uw

verklaringen tijdens het eerste gehoor (CGVS 1, p.14-15), het valt evenmin te rijmen met de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd. Daaruit blijkt immers dat er zowel voor als na het Murree-akkoord nog andere

vredesakkoorden gesloten werden. Geconfronteerd met de informatie dat ruim een half jaar voor het

Muree-akkoord al een eerste akkoord was gesloten – en het Murree-akkoord bijgevolg niet het eerste

was – stelde u dat u geen opleiding had gehad en met uw tractor werkte. (CGVS 2, p.13) Toen u

werd tegengeworpen dat het eerste akkoord sinds het uitbreken van het geweld toch groot nieuws moet

zijn geweest in de streek, bleef u erbij dat u “geen details kent” en “voor hen moest werken en wapens

vervoeren”. (CGVS 2, p.13) Alvast dit laatste is niet geloofwaardig als verschoningsgrond. Immers,

blijkens uw verklaringen moest u pas sinds eind 2014 wapens vervoeren voor Tehreek en had u eerder

nooit de milities geholpen (CGVS 1, p.9, 10). Bovendien gaf u aan dat u over het bestaan van het

Murree-akkoord had vernomen omdat er over gesproken werd door alle dorpelingen. (CGVS 2, p.13) Dit

maakt het nog minder aannemelijk dat u over het eerste akkoord niets zou hebben gehoord. Toen u dit

werd tegengeworpen, stelde u dat u na het werk laat thuis kwam. (CGVS 2, p.13) Louter het feit dat u

laat zou thuiskomen van het werk kan bezwaarlijk volstaan als verklaring voor het feit dat u niet op de

hoogte zou zijn geweest van het eerste vredesakkoord sinds het uitbreken van het geweld in april 2007.

Immers, er kan aangenomen worden dat een dergelijke gebeurtenis belangrijk was voor de

bevolking die had geleden onder het sektarisch geweld.

Voorts waren uw verklaringen betreffende (gewelds)incidenten in Parachinar en omstreken in de

periode 2008-2014 niet overtuigend. Hoewel u enkele belangrijke incidenten bleek te kennen – u

maakte melding van twee aanslagen op politicus dr. Riaz, een dubbele aanslag in Parachinar in 2011,

een aanslag op Chargano Chowk (Parachinar) in 2012 en een niet nader gespecificeerde aanslag in

kadman Hada (Parachinar) (CGVS 2, p.15, 16, 17) – is dit omwille van de onderstaande redenen en de

overige vaststellingen in deze beslissing, niet voldoende om te overtuigen dat u in de door u opgegeven

periode in de streek rond Parachinar verbleef.

U herhaalde meermaals dat u geen data of jaartallen kan onthouden omdat u geen opleiding hebt

gehad. (bv. CGVS 1, p.15; CGVS 2, p.3, 5) Toch stelde u zonder enige aarzeling dat er explosies waren

in Parachinar in 2012, 2008 en 2007. (CGVS 2, p.16) U situeerde een dubbele aanslag in Parachinar

ook zonder te twijfelen in 2011; een aanslag op Chargano Chowk in [2012] en twee aanslagen op

politicus dr. Riaz in 2008 en 2013. (CGVS 2, p.15, 16, 17) Dat u deze gebeurtenissen zonder enige

aarzeling of uiting van twijfel relatief accuraat situeerde is weinig aannemelijk te noemen indien u

werkelijk problemen zou hebben met het onthouden van jaartallen omwille van uw (vermeende)

analfabetisme. In sterk contrast hiermee staat de vaststelling dat u, indien u bevraagd werd over de
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context, geenszins overtuigende verklaringen aflegde. Gevraagd naar de laatste bomaanslag in de

streek voor uw vertrek, bevestigde u dat dit de aanslag op Chargano Chowk was geweest in 2012. Toen

u gevraagd werd of er in de drie jaar tot uw vertrek nog andere bomaanslagen waren, verwees u naar

de dubbele aanslag op School Road en Punjabi Bazar (in Parachinar) in 2011. Toen u hierop gevraagd

werd welke van deze twee incidenten eerst plaatsvond, moest u opmerkelijk genoeg het antwoord

schuldig blijven. Indien u werkelijk in de streek zou hebben verbleven in deze periode, kan verwacht

worden dat u door vanuit uw beleving te vertellen eerder een volgorde zou kunnen geven van

gebeurtenissen dan wel loutere jaartallen, te meer daar u zelf beweert problemen te hebben met het

onthouden van data en jaartallen. Deze vaststellingen wijzen er op dat het hier om ingestudeerde kennis

gaat. Dit wordt verder onderbouwd door de manier waarop u deze aanslagen ter sprake bracht. Zo

stelde u zonder concrete aanleiding – u werd op dat moment bevraagd over acties van het leger

in Kurram Agency in 2012 – dat u op de hoogte bent van aanvallen zoals bomexplosies of aanvallen op

konvooien maar u van “de rest” niets weet. (CGVS 2, p.15) Even later antwoordde u, toen u gevraagd

werd naar de meest recente aanslag voor uw vertrek uit de streek, louter dat er “explosies [waren] in

2012, 2008 en 2007”. In uw antwoord verwees u zelfs naar een aanslag eind 2015, toen u al geruime

tijd in België was. (CGVS 2, p.15) Toen u werd tegengeworpen dat u mogelijk zaken had ingestudeerd,

ging u hier zelfs niet op in maar antwoordde u enkel dat u naast de eerder opgesomde aanslagen ook

nog wist van een aanslag op een politicus, dr. Riaz. U voegde eraan toe dat u enkel deze aanslagen

kende. (CGVS 2, p.17) Wederom vermeldde u dus een incident zonder dat hieromtrent vragen gesteld

werden. Dit onderbouwt verder de ernstige vermoedens dat uw verklaringen louter ingestudeerde kennis

betreffen.

Tevens dient er op te worden gewezen dat de vermeende aanslag op Chargano Chowk in 2012 volgens

de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, niet de laatste aanslag voor uw vertrek zou zijn geweest indien

u werkelijk in 2015 vertrokken zou zijn, zoals u beweerde (CGVS 2, p.16). Uit deze informatie blijkt

immers dat de dubbele bomaanslag in Parachinar, waarnaar u zelf ook verwees, in juli 2013 plaatsvond,

terwijl een aanslag die sterke gelijkenissen met de door u beschreven aanslag op Chargano Chowk

vertoont, plaatsvond in september 2012. Een gelijkaardige aanslag vond tot aan uw vertrek niet meer

plaats. Deze vaststelling onderbouwt verder de ernstige vermoedens dat uw kennis ingestudeerd is en

niet komt vanuit een beleving van of herinnering aan de incidenten.

Voorts dient vastgesteld te worden dat u in het geheel niet op de hoogte bleek te zijn van twee

belangrijke voorvallen in de periode sinds het uitbreken van het sektarisch geweld in 2012. Zo

verklaarde u ten eerste dat er geen aanslagen geweest waren op moskeeën sinds 2007 (CGVS 2, p.19)

en ten tweede dat er geen demonstraties waren geweest in Parachinar in 2014 voorafgaand aan de

dood van Irfani Agha (CGVS 1, p.19). Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt

echter dat er in 2012 een zelfmoordaanslag plaatsvond na het vrijdaggebed vlakbij een moskee in een

sjiitische wijk van Parachinar. Hierbij kwamen minstens 26 personen om. Bij het hierop volgende protest

van sjiieten openden de veiligheidsdiensten het vuur op demonstranten, waarbij nog eens enkele doden

vielen. In 2014 waren er dan weer dagenlang protesten in de zomer naar aanleiding van de arrestatie

van een groot aantal stamouderen zeven maanden eerder en de verbanning van Irfani Agha.

De protesten resulteerden in de sluiting van winkels en markten. Zelfs bij confrontatie met de voormelde

informatie kon u zich deze voorvallen niet herinneren. (CGVS 1, p.19; CGVS 2, p.19) Dat u van deze

gebeurtenissen met een aanzienlijke impact op het leven in Parachinar in het geheel niet op de hoogte

bleek, of zelfs ontkende dat ze hadden plaatsgevonden (in het geval van de aanslag bij de moskee) is

weinig aannemelijk te noemen indien u werkelijk in de regio zou hebben verbleven tot 2015. Dat u niet

vaak nieuws kreeg uit de stad (CGVS 1, p.19) kan bezwaarlijk als verschoningsgrond beschouwd

worden aangezien u zelf aangaf dat u geregeld naar Parachinar ging (CGVS 2, p.6). Uw onwetendheid

over deze voorvallen staat bovendien in sterk contrast met uw ogenschijnlijke kennis van andere

incidenten die in dezelfde periode zouden hebben plaatsgevonden.

Ten slotte kan nog vastgesteld worden dat u slechts in zeer beperkte mate op de hoogte bleek te zijn

van de soennitische gewapende groepen van wie veel van het geweld tegen sjiieten in Kurram Agency

uitgaat. Gevraagd of de namen ‘haqqani-netwerk’ of ‘Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)’ u iets zeiden,

moest u telkens het antwoord schuldig blijven. Evenmin kon u enige uitleg verschaffen bij de naam

Hakimullah Mehsud, behalve dan dat hij bij de Taliban was. (CGVS 2, p.9-10) Nochtans blijkt uit

informatie toegevoegd aan uw administratief dossier dat TTP de grootste soennitische militante

groepering is in FATA. Hakimullah Mehsud is er de leider van. Daarnaast speelde het Haqqani-netwerk

een belangrijke rol in de situatie in Kurram Agency. De groep wilde immers van de streek

zijn uitvalsbasis maken voor aanvallen in Afghanistan en trok er naartoe omwille van militaire operaties
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in Waziristan. Verschillende bronnen stellen dat het eind 2010 en begin 2011 betrokken was bij

vredesonderhandelingen tussen soennieten en sjiieten. Voorts vertelde u over Mangal Bagh dat hij een

commandant is en de groep die hij leidt dezelfde naam draagt. (CGVS 2, p.9) Ook dit klopt niet. De

groep waarover hij de leiding heeft, is Lashkar-e- Islam. Tevens bleek u niet op de hoogte van het

bestaan van Hezbollah, een sjiitische militie die betrokken is bij de gewapende verdediging van de

sjiieten in Kurram Agency. (CGVS 2, p.8-9) Uw onwetendheid over deze groepen is eveneens weinig

aannemelijk te noemen gezien hun rol in het sektarisch geweld van de laatste jaren.

Gelet op het geheel van de bovenstaande vaststellingen dient te worden besloten dat u niet aannemelijk

maakt dat u heel uw leven tot aan uw vertrek (in 2015) in Upper Kurram Agency hebt verbleven.

De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen. Uw identiteitskaart dateert uit

2006, waardoor ze niet aantoont dat u in de periode sinds het begin van het sektarisch geweld in 2007

nog in Kurram Agency verbleef. De identiteitskaarten van uw ouders bevatten geen informatie over uw

eigen verblijfplaats. Het geboorteattest werd na uw vertrek uit Pakistan aan uw vader afgegeven en

bevat evenmin informatie over uw recente, eigen verblijfplaats in het land. De brieven van Anjuman-e-

Houssania en het police clearance certificate stellen dat u een permanent inwoner van het dorp Qubad

Shah Khel was. Wat betreft deze documenten dient te worden gewezen op informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd

aangaande corruptie in de Pakistaanse maatschappij. Uit voormelde informatie blijkt dat corruptie in het

Pakistaanse staatsapparaat en de samenleving wijdverspreid is. Het komt frequent voor dat politici,

ambtenaren, politielui, gerechtelijk personeel of militairen hun functie voor persoonlijk gewin misbruiken.

De beschikbare informatie wijst erop dat tal van uitvoerders van openbare functies vatbaar zijn voor

corruptie en documentenfraude begaan. Daar de neutraliteit van functionarissen in vraag gesteld kan

worden biedt de authenticiteit van een bepaald attest of document bovendien geen garantie voor de

juistheid van de informatie die het bevat. De bewijswaarde van documenten en attesten die door

Pakistaanse overheidsinstanties afgeleverd worden, wordt dan ook ondermijnd door de verreikende

corruptie die de werking van deze instellingen kenmerkt. De corruptie beperkt zich evenwel niet tot het

staatsapparaat. Ook in de private sector komt corruptie veelvuldig voor. Uit de informatie blijkt dat valse

berichtgeving in de pers niet ongebruikelijk is in Pakistan. Gelet op de voorgaande informatie is de

objectieve bewijswaarde van deze documenten dan ook beperkt te noemen en wegen ze niet op tegen

de overige vaststellingen. De krantenartikelen ten slotte, bevatten enkel algemene informatie over de

situatie in Kurram Agency. Deze wordt door mij niet in twijfel getrokken.

De vaststelling dat u niet aannemelijk maakt dat u heel uw leven tot aan uw vertrek (in 2015) in Upper

Kurram Agency hebt verbleven, ondermijnt eveneens de geloofwaardigheid van de door u

voorgehouden problemen omwille van uw (gedwongen) hulp aan de sjiitische militie Tehreek. U zou dit

immers gedaan hebben sinds het einde van 2014. (CGVS 1, p.8-9) De geloofwaardigheid hiervan wordt

nog verder ondermijnd door de vaststelling dat u over deze feiten in het geheel niet gerept hebt op de

Dienst Vreemdelingenzaken. In de vragenlijst van het Commissariaat-generaal die u daar invulde met

de hulp van een tolk, vermeldde u enkel algemene problemen tussen soennieten en sjiieten. (vragenlijst

CGVS, rubriek 3.5) Dat u van deze problemen geen enkele melding zou maken is niet aannemelijk te

noemen indien deze werkelijk gebeurd zouden zijn. Dat u nerveus zou zijn geweest en niet de kans zou

hebben gekregen om uw problemen uiteen te zetten (CGVS 1, p.11) kan niet weerhouden worden als

verschoningsgrond. Immers, toen u bij aanvang van het gehoor op het Commissariaat-generaal

werd gevraagd of u opmerkingen had over het interview bij Dienst Vreemdelingenzaken, hebt u hiervan

geen enkele melding gemaakt. (CGVS 1, p.2) Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat in de brief

van van Anjuman-e- Hussaini een andere versie van uw vermeende problemen wordt weergegeven. In

deze brief staat dat u problemen kreeg met de Taliban omdat u daklozen hielp en gewonden naar het

ziekenhuis bracht. Daarop zouden de Taliban verschillende keren geprobeerd hebben om u te

ontvoeren. Van dergelijke feiten maakte u zelf geen enkele melding. Geconfronteerd met deze

vermeende pogingen tot ontvoering, bleef u bij uw versie van de feiten. Toen u werd tegengeworpen dat

deze feiten bezwaarlijk beschouwd konden worden als een poging tot ontvoering, verklaarde u enkel dat

u de brief niet kan lezen. (CGVS 1, p.24-25) Bijgevolg slaagt u er niet in de inhoud van de brief te rijmen

met het door u voorgehouden relaas, hetgeen de geloofwaardigheid ervan verder ondermijnt. Ook wordt

door deze vaststelling de bewijswaarde van de brief ondermijnd.

Daar u ongeloofwaardige verklaringen aflegt omtrent uw recente herkomst uit Kurram Agency, maakt u

het onmogelijk om een zicht te krijgen op uw reële situatie in uw land van herkomst en kan er, bij

afwezigheid van voldoende geloofwaardige elementen, in uw hoofde geen nood aan bescherming

worden vastgesteld. (…)”.
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Voormelde vaststellingen zijn pertinent, deugdelijk en vinden allen steun in het administratief dossier.

Verzoeker laat gelden dat er een grondige analyse dient te gebeuren van de relevante informatie en

documenten die door de verzoeker worden voorgelegd en meent dat dit in casu niet is gebeurd. De

verwerende partij zou zich immers hebben beperkt tot “het identificeren en extraheren van enkele

detailkwesties waarop de verzoeker niet kon antwoorden of waarop hij een verschillende antwoord gaf

dan die verwachte door de agent”. Verzoeker is tevens van mening dat de verwerende partij geen

rekening heeft gehouden met “beide audities in hun geheel”. Verzoeker haalt een aantal punten aan die

volgens hem de partijdige lezing door de verwerende partij illustreren. Waar in de bestreden beslissing

wordt vastgesteld dat verzoeker niet op de hoogte bleek van de sluiting van de alternatieve route via

Afghanistan, benadrukt verzoeker dat hij deze weg nooit heeft genomen, waardoor het volgens hem

alleen maar logisch is dat hij de exacte sluitingsperiode van deze route niet weet. Verzoeker wijst erop

dat noch in de COI Focus “Pakistan. Actuele situatie Kurram Agency” van 21 september 2015,

opgenomen in het administratief dossier, noch in de bronnen waarop voormelde COI Focus zich baseert

iets kan worden teruggevonden over de “relatief lange periode” gedurende dewelke de alternatieve

route via Afghanistan volgens de bestreden beslissing afgesloten zou zijn geweest. Verzoeker meent

dat hem niet kan worden verweten dat hij niet op de hoogte was van deze “relatief lange periode” als uit

de documenten waarop de verwerende partij zich baseert niet eens duidelijk blijkt hoe lang deze periode

heeft geduurd. Verzoeker gaat niet akkoord met de bestreden beslissing waar deze stelt dat verzoeker

niet bleek te weten dat de heropening van de Parachinar-Thal Road volgde op het einde van een

militaire operatie in Kurram Agency genaamd Koh-e-Sufaid II. Verzoeker citeert uit het gehoorverslag

van 10 november 2015 en betoogt dat uit zijn woorden blijkt dat wat hij beschreef een militaire operatie

is. Volgens verzoeker duurde Koh-e-Sufaid II een paar maanden en resulteerde deze operatie in de

praktijk in een militaire aanwezigheid, wat de verzoeker ook zo zou hebben beschreven. Verzoeker wijst

er bijkomend op dat hij “deze gebeurtenis” correct tussen 2007 en 2012 kon plaatsen en dat hij veel

details gaf betreffende de redenen van de sluiting van deze weg, de alternatieven en de daaruit

voortvloeiende gevolgen.

De Raad is van oordeel dat het enkele feit dat verzoeker voormelde alternatieve route via Afghanistan

zelf nooit genomen heeft niet kan verklaren waarom verzoeker er niet van op de hoogte bleek dat deze

route gedurende zekere tijd gesloten was op het ogenblik dat hij verbleef in Kurram Agency. Immers,

gelet op de gevolgen hiervan voor de bewoners van verzoekers voorgehouden herkomstregio –

Parachinar werd op die manier afgesloten van de buitenwereld en de stad kon enkel nog via een

helikopterservice worden bevoorraad (zie COI Focus “Pakistan. Actuele situatie Kurram Agency” van 21

september 2015) – is het niet aannemelijk dat verzoeker hierover niets zou hebben vernomen indien hij

in die periode daadwerkelijk aanwezig was in Upper Kurram. Hoewel de Raad verzoeker bijtreedt waar

hij aanvoert dat uit de informatie waarnaar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen verwijst niet onverkort blijkt dat voormelde route gedurende “een relatief lange periode”

gesloten was, kan niettemin op basis van de in voormelde COI Focus beschreven impact logischerwijze

worden aangenomen dat de route naar Afghanistan op een gegeven ogenblik voor langere tijd

afgesloten werd. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker, gevraagd of er tussen 2007 en 2015

een periode was dat de route naar Afghanistan voor langere tijd volledig gesloten was, het volgende

antwoordde: “Nee. Zo was het niet dat de grens volledig gesloten was. Mss was het soms voor enkele

dagen maar dan ging het opnieuw open.” (stuk 5, gehoorverslag, p. 7). Verderop gevraagd of hij weet

heeft van een periode dat zowel de weg tussen Parachinar en Thal als de route naar Afghanistan

gesloten waren, antwoordde verzoeker: “Die route in de richting van Peshawar sloot in 2007. Wat de

grens naar AFG betreft, dat weet ik niet want ik was bezig met mijn werk.” (ibid., p. 15). Aldus dient te

worden vastgesteld dat verzoeker geen afbreuk doet aan de bestreden beslissing waar deze stelt dat hij

niet op de hoogte bleek te zijn van het feit dat de alternatieve route via Afghanistan in 2010 voor een

langere periode gesloten was. De Raad volgt verzoeker niet waar hij betoogt dat hij doorheen zijn

verklaringen te kennen heeft gegeven op de hoogte te zijn van de militaire operatie die aan de

heropening van de weg tussen Parachinar en Thal voorafging, maar het alleen niet als dusdanig heeft

benoemd. Gevraagd wat er na vijf jaar gebeurd was dat de weg terug open kon, antwoordde verzoeker

slechts dat de regering controleposten installeerde. Verzoeker stelde uitdrukkelijk dat er geen militaire

operatie voorafging aan de installatie van deze controleposten. Nogmaals nadrukkelijk gevraagd wat het

leger had gedaan waardoor de weg, die voorheen te gevaarlijk was, terug open ging, antwoordde

verzoeker: “Die details heb ik niet. Ik weet daarover niet wat het leger deed in 2012. Als u me vraagt

over aanvallen, zoals op konvooien op bomexplosies, dat weet ik. De rest niet.” (stuk 5, gehoorverslag,

p. 14, 15). Verzoeker kan bezwaarlijk voorhouden dat hij voornoemde militaire operatie bedoelde waar

hij aangaf dat de autoriteiten verklaarden dat de wegen veilig waren en dat het leger de veiligheid zou
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garanderen (stuk 7, gehoorverslag, p. 16). Er kan nog worden aangenomen dat verzoeker zodoende

een omschrijving gaf van de situatie ná opening van de weg – een situatie waarvan men overigens

redelijkerwijze kan uitgaan –, maar geenszins dat hij hiermee doelde op de militaire acties die aan de

opening voorafgingen. Dat verzoeker correct aangaf dat de weg tussen Parachinar en Thal van 2007 tot

2012 gesloten was en dat hij veel details zou hebben gegeven met betrekking tot de redenen voor de

sluiting van deze weg, de alternatieven en de gevolgen ervan, doet aan het voorgaande geen afbreuk.

Verzoeker betoogt dat, als het al zo is dat hij niet heeft kunnen antwoorden op sommige vragen

betreffende gebeurtenissen die zich recent voordeden in zijn regio van herkomst, hij toch in staat was

om heel precieze informatie te geven over vele gebeurtenissen waarmee hij werd geconfronteerd in de

periode dat hij daar effectief was. Voor het overige zouden de vaststellingen van de verwerende partij

gebaseerd zijn op “details en interpretatie verschillen die in geen enkel geval de werkelijkheid van de

verklaringen van de verzoeker kunnen betwisten”. Verzoeker werpt tevens op dat hij zich op geen enkel

ogenblik zou hebben tegengesproken gedurende de twee gehoren op het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen en dat zijn verhaal consistent was. Een zorgvuldige, onpartijdige en

uitgebreide lezing van de twee gehoorverslagen zou er volgens verzoeker geen twijfel over laten

bestaan dat hij voor zijn vertrek in Upper Kurram woonde. Door geen rekening te houden met alle

informatie die in de gehoorverslagen staat, heeft de verwerende partij, steeds volgens verzoeker, deze

verslagen niet naar waarde geschat en “de slechtste aanpak voor de verzoeker genomen”.

Nog daargelaten dat verzoeker niet in concreto aangeeft welke door hem gegeven informatie zou zijn

veronachtzaamd, kan uit de bestreden beslissing nergens worden opgemaakt dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de gehoorverslagen op selectieve wijze heeft

aangewend om er enkel die informatie uit te behouden die kan dienen om de stelling dat verzoeker zijn

recente herkomst uit Kurram Agency niet aannemelijk maakt te onderbouwen. Met betrekking tot elk van

de elementen die erin worden aangehaald wordt integendeel aangegeven wat verzoeker daaromtrent

desgevallend wél wist te verklaren, maar wordt tevens gemotiveerd waarom deze kennis in het licht van

andere verklaringen niet afdoende is. Door thans aan te voeren dat uit het geheel van zijn verklaringen

zonder enige twijfel blijkt dat hij tot voor zijn vertrek in Upper Kurram verbleef, doet verzoeker geen

afbreuk aan de concrete en pertinente vaststellingen aangaande zijn gebrekkige kennis van enkele

belangrijke gebeurtenissen die zich sinds 2007 in zijn regio hebben voorgedaan. Het gaat hierbij

geenszins om details, maar wel om feiten waarvan mag worden verondersteld dat ze een dermate grote

impact hadden op de inwoners van verzoekers regio van herkomst dat zij ook verzoeker niet kunnen zijn

ontgaan indien hij aldaar werkelijk aanwezig was op het moment dat ze plaatsgrepen. Verzoeker dient

er bovendien op gewezen te worden dat hij zich in tegenstelling tot wat hij zelf beweert wel degelijk heeft

tegengesproken. Waar hij tijdens zijn eerste gehoor nog aangaf dat er meerdere vredesakkoorden

voorafgingen aan het Murree-akkoord van 2008, stelde hij tijdens zijn tweede gehoor uitdrukkelijk dat

het Murree-akkoord het eerste was (stuk 7, gehoorverslag, p. 14 respectievelijk stuk 5, gehoorverslag,

p. 12, 13). Het weze tot slot benadrukt dat verzoekers verklaringen op tal van punten worden

tegengesproken door de informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier en dat verzoeker

hieromtrent geen verweer voert.

Met betrekking tot de door verzoeker neergelegde documenten dient te worden opgemerkt dat zij

slechts over een ondersteunende bewijswaarde beschikken, namelijk in die mate dat zij vergezeld

worden door geloofwaardige verklaringen. Uit hetgeen wat voorafgaat blijkt echter dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers recente herkomst uit Kurram Agency, met als gevolg dat de

documenten die ter staving hiervan worden voorgelegd geen bewijswaarde hebben. Daarenboven moet

worden vastgesteld dat uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier (COI Focus

“Pakistan. Corruptie en documentenfraude” van 21 oktober 2015) blijkt dat er in Pakistan een ernstige

graad van corruptie en documentenfraude heerst die tot gevolg heeft dat de authenticiteit van een

bepaald attest of document geen garantie biedt voor de juistheid van de informatie die het bevat. Dit

geldt zowel voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan van andere

personen of instituten dan de staat. Bijgevolg is de objectieve bewijswaarde van dergelijke documenten

bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van

verzoekers recente verblijf in Kurram Agency te herstellen.

Dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele melding had gemaakt van de problemen

die hij omwille van zijn hulp aan de sjiitische Tehreek-militie zou hebben ondervonden, is volgens hem

te verklaren door het feit dat hij onderbroken zou zijn geweest tijdens zijn interview en bijgevolg weinig

details kon geven over zijn verhaal. Hij wijst erop dat hij dit ook heeft aangegeven tijdens zijn eerste

gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Hij beweert dat de
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autoriteiten hem de gelegenheid niet gaven om zijn relaas te specificeren gedurende zijn gehoor bij de

Dienst Vreemdelingenzaken. Hij stelt in de overtuiging te zijn geweest dat hij de kans zou krijgen om al

zijn problemen te verduidelijken op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Er dient op basis van het administratief dossier te worden vastgesteld dat verzoeker bij de Dienst

Vreemdelingenzaken werd gevraagd om kort een overzicht te geven van alle feiten die hebben geleid

tot de vlucht uit zijn land van herkomst (stuk 13, vragenlijst, vraag 3.5) en hem voor afloop van het

gesprek uitdrukkelijk werd gevraagd of hij nog iets toe te voegen had aan zijn verklaringen (Ibid., vraag

3.7). Verzoeker toont niet aan dat hij tijdens het gesprek niet de gelegenheid zou hebben gehad om te

vermelden dat hij met zijn tractor goederen moest vervoeren voor de Tehreek-militie en om die reden

beschoten en bedreigd werd door soennieten. Verzoeker kan bezwaarlijk voorhouden dat deze

incidenten details zouden zijn, nu uit zijn verklaringen blijkt dat zij de directe aanleiding vormden om zijn

land van herkomst te verlaten (stuk 7, gehoorverslag, p. 8, 10) en zij ontegensprekelijk een

fundamenteel belang vertonen met betrekking tot de vraag of er in hoofde van verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op ernstige schade bestaat.

Wat de brief van Anjuman-e-Hussainia betreft, bevestigt verzoeker dat hij problemen zou hebben gehad

met de taliban omwille van zijn hulp aan daklozen en gewonden “zoals heel veel mensen in zijn regio”.

Dit zou evenwel niet de reden zijn geweest die hem ertoe aanzette Afghanistan te verlaten. Verzoeker

geeft aan uit zijn land van herkomst te zijn vertrokken omdat de situatie er onleefbaar werd omwille van

zijn gedwongen samenwerking met de Tehreek-goep. De Raad stelt vast dat verzoeker reeds tijdens

zijn eerste gehoor werd geconfronteerd met de vaststelling dat de inhoud van voormelde brief niet

overeenstemt met zijn verklaringen, maar dat hij toen slechts aangaf dat hij de brief niet kan lezen (stuk

7, gehoorverslag, p. 24, 25). Dat verzoeker thans beweert dat hij inderdaad problemen had omwille van

de hulp die hij zou hebben geboden aan daklozen maar dat dit niet de reden was voor zijn vertrek, is

dan ook louter post factum en niet bij machte om de overeenstemming tussen verzoekers asielrelaas en

de inhoud van voormelde brief te herstellen. De Raad acht het bovendien niet aannemelijk dat

verzoeker het slachtoffer zou zijn geweest van verschillende pogingen tot ontvoering door de taliban,

zoals in de brief van Anjuman-e-Hussainia wordt gesteld, maar hiervan geen enkele melding maakt

tijdens zijn procedure. Het voorgaande ondermijnt niet alleen de bewijswaarde van deze brief, maar

doet tevens in ernstige mate afbreuk aan verzoekers algehele geloofwaardigheid.

2.5. Verzoeker maakt, gelet op de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, niet

aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

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

vreemdelingenwet.

2.6. De Raad leidt samen met het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uit

verzoekers verklaringen af dat hij mogelijks in het verleden banden had met het noordwesten van

Pakistan en erkent eveneens op basis van de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat

deze regio geteisterd wordt door een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet, dat weliswaar zeer lokaal van aard is.

2.7. Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet dient erop gewezen dat uit artikel

48/5, § 3 van de vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel

van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade

bestaat en indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land

blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar

en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich

aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van

herkomst kan onttrekken door zich buiten zijn geboortestreek of regio van herkomst te vestigen, waar hij

over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Volgens de informatie opgenomen in het administratief dossier is de bewegingsvrijheid in Pakistan

weliswaar beperkt in bepaalde regio’s, maar geldt dit niet voor het gehele land. Het vrij verkeer van

burgers op het Pakistaanse grondgebied wordt in beginsel niet verhinderd. Evenmin bestaan er voor

migranten significante belemmeringen bij het verwerven van een job, een woonplaats of andere

faciliteiten. Migranten worden blijkens de beschikbare informatie geenszins met onoverkomelijke

hindernissen geconfronteerd. De escalatie van het gewapend conflict in 2009 heeft er weliswaar toe

geleid dat er in 2009 enkele beperkingen werden opgelegd aan de toegang en verblijf in de provincies

Sindh en Punjab. Echter, uit dezelfde informatie blijkt dat daar sinds 2010 geen sprake meer van is. Het
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grondoffensief dat het Pakistaanse leger in de zomer van 2014 opzette in Noord-Waziristan creëerde

een nieuwe vluchtelingenstroom. In de provincie Sindh ontstond weerstand tegen de instroom van

vluchtelingen uit Noord-Waziristan. Dit verzet bleef beperkt tot politieke stellingnames, manifestaties en

occasionele wegblokkades door plaatselijke bevolkingsgroepen.

De Raad meent dat rekening houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden van hem

redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij zich in een van de grote Pakistaanse steden gelegen in

provincies waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet vestigt. Het Commissariaat-generaal kon gelet op verzoekers verklaringen terecht

het volgende stellen: “(…) Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden – u bent een

gezonde jongeman die zelfstandig gewerkt zou hebben, bovendien bent u voldoende zelfstandig en

initiatiefrijk genoeg om naar Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen - kan

van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in een van de grote Pakistaanse steden vestigt. Immers,

gezien u geen duidelijkheid schept over uw verblijfplaats gedurende de laatste jaren door hierover

ongeloofwaardige verklaringen af te leggen, kan worden aangenomen dat u gedurende geruime tijd in

staat was elders een leven op te bouwen, maar dit verborgen tracht te houden. (…)”.

Verzoeker meent dat er geen rekening werd gehouden met feit dat hij sjiiet en ongeletterd is. Hij wijst

erop dat in Pakistan ongeveer twintig procent van de bevolking sjiiet is en deze minderheid regelmatig

het slachtoffer is van sektarisch geweld. Verzoeker zou ten gevolge van zijn analfabetisme

kwetsbaarder zijn dan andere personen en het daarom nog moeilijker hebben om

vestigingsalternatieven te vinden. Hoger is komen vast te staan dat verzoeker het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in zijn regio van herkomst niet aannemelijk maakt. Het loutere gegeven

dat verzoeker de sjiitische strekking binnen de islam aanhangt volstaat niet om aan te tonen dat hij

buiten zijn herkomstregio werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er aldaar wat hem betreft een reëel

risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond

en verzoeker blijft hierover in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr.

138.480). Dat verzoekers ongeletterdheid een belemmering zou vormen om zich buiten zijn

herkomstregio te vestigen, maakt verzoeker evenmin aannemelijk, mede gelet op het feit dat dit hem er

klaarblijkelijk niet van weerhouden heeft naar Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te

vestigen. Aangezien verzoeker geen duidelijkheid schept over zijn verblijfplaats gedurende de laatste

jaren door hierover ongeloofwaardige verklaringen af te leggen, kan worden aangenomen dat verzoeker

gedurende geruime tijd in staat was elders een leven op te bouwen.

Wat betreft de veiligheidssituatie in Pakistan, blijkt uit een analyse van de veiligheidssituatie in Pakistan,

COI Focus “Pakistan. Security Situation” van 16 juni 2015 dat werd toegevoegd aan het administratief

dossier dat hoewel de situatie in de provincies Balochistan, Punjab, Sindh, en in Pakistan controlled

Kashmir (PcK) weliswaar verontrustend en zorgwekkend kan voorkomen, de omvang en de intensiteit

van het geweld er beduidend lager is dan in het noordwesten van Pakistan. Zo blijkt dat de omvang van

het geweld dat zich in de provincie Punjab voordoet beperkter is dan het geweld dat in Khyber-

Pakhtunkhwa, FATA en Sindh plaatsvindt. Het geweld in de provincie neemt er de vorm aan van

terroristische aanslagen, sektarisch geweld, etno-politiek geweld, en geweld tussen politie en

criminelen. Voornamelijk de stad Lahore wordt getroffen door geweld. Niettegenstaande er sprake is

van een stijging in het aantal slachtoffers, blijft het aantal conflictgerelateerde burgerslachtoffers laag.

Ook in de hoofdstad Islamabad bleef het aantal burgerslachtoffers beperkt. Uit dezelfde informatie blijkt

dat de situatie in de provincie Sindh weliswaar nog verre van ideaal is, doch dat het geweld

hoofdzakelijk in de miljoenenstad Karachi geconcentreerd is en in beduidend mindere mate in de rest

van de provincie. De stad kampt met etno-politiek, terroristisch, sektarisch en crimineel geweld.

Niettegenstaande het terreurgeweld in de stad toenam, betrof de meerderheid van de terreurdaden die

er plaatsvonden ‘targeted killings’. Hierbij springen vooral de gerichte moordaanslagen op de

aanhangers van de rivaliserende politieke partijen Muttahida Quami Movement (MQM), Awami National

Party (ANP), en Pakistan People’s Party (PPP) in het oog. De gewapende vleugels van de

respectievelijke partijen worden verantwoordelijk geacht voor ettelijke moordaanslagen op politieke

tegenstanders, rellen en dodelijke clashes. Het etno-politiek geweld zit evenwel in dalende lijn, dit mede

als gevolg van de voortdurende veiligheidsoperaties van de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Uit de

beschikbare informatie blijkt voorts dat de stad Karachi nog steeds te kampen heeft met sektarisch

geweld, en dat de meerderheid van de sektarisch geïnspireerde terreurdaden gerichte moordaanslagen

betrof. Hierbij vormen de aanhangers van rivaliserende sektarische organisaties, met name de Lashkar-

e-Jhangvi en de Sipah-e- Muhammad Pakistan, het doelwit. Milities viseren voorts leden van het

Pakistaanse veiligheidspersoneel, politieke leiders, journalisten, overheidsmedewerkers en leden van de
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‘civil society’. Uitzonderlijk vonden er in Karachi ook grootschalige terreurslagen plaats. Voorts dient

vastgesteld te worden dat het conflict tussen separatisten en de overheid in Balochistan qua

intensiteit niet te vergelijken is met de gewapende strijd in het minder bevolkte FATA. De opstand in

Balochistan wordt doorgaans als een ‘low-level insurgency’ genoemd. Uit dezelfde informatie blijkt dat

het merendeel van de gewelddaden die er in de Balochistan provincie plaatsvinden doelgericht van aard

zijn. Het geweld is voorts voornamelijk geconcentreerd in de stad Quetta en komt in mindere mate voor

in de rest van de provincie. De overgrote meerderheid van de gewelddaden in Balochistan is toe te

schrijven aan nationalistische militanten die overheidsdoelwitten en inwijkelingen uit Punjab viseren. De

Pakistaanse veiligheidsdiensten en het leger worden op hun beurt verantwoordelijk geacht voor de

aanhoudende verdwijningen en ‘extrajudicial killings’ van nationalistische militanten en

terreurverdachten. Verder betroffen de opvallendste terreuraanslagen in de provincie een aantal

grootschalige aanslagen waarbij de sjiitische Hazara-minderheid in Quetta geviseerd werd. Tot slot dient

vastgesteld te worden dat de veiligheidssituatie in Pakistan controlled Kashmir relatief stabiel

en overwegend kalm genoemd kan worden. In 2014 vonden er in geheel PcK drie aanslagen plaats,

waarbij drie doden te betreuren vielen. Daarnaast vonden er aan de Pakistaans-Indiase grens diverse

schendingen van het staakt-het-vuren plaats, waarbij vier burgerdoden vielen. Er is evenwel geen

sprake van een situatie van ‘open combat’ of van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten

aan voornoemde grens.

Een grondige analyse van de beschikbare informatie leidt tot de conclusie dat er in de provincies

Balochistan, Punjab, Sindh, en in PcK actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit een update van de veiligheidssituatie in Pakistan, COI Focus “Pakistan. Security Situation” van 18

april 2016, door verwerende partij bijgebracht middels een aanvullende nota van 3 mei 2016, blijkt niet

dat deze fundamenteel gewijzigd is. Ook op basis van voormeld recenter rapport kan worden besloten

dat er in de provincies Balochistan, Punjab, Sindh, en in PcK actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Volgens verzoeker lijkt de verwerende partij niet zeker over de veiligheidssituatie in de provincies

Balochistan, Punjab, Sindh en Pakistan controlled Kashmir getuige het gebruik van de woorden

“verontrustend” en “zorgwekkend”. Verzoeker betoogt dat het niet is omdat de omvang en intensiteit van

het geweld in deze provincies beduidend lager is dan in het noordwesten van Pakistan dat de situatie er

veilig genoeg is om te rechtvaardigen dat hij naar deze provincies wordt gestuurd. Verzoeker haalt

vervolgens diverse bronnen aan met betrekking tot de algemene omstandigheden in voormelde

provincies waaruit volgens hem blijkt dat het er niet veilig is, vooral voor personen van het sjiitische

geloof zoals hijzelf. De Raad stelt vast dat verzoeker zelf geen informatie bijbrengt waaruit kan blijken

dat de veiligheidsanalyse waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich

heeft gebaseerd niet langer correct of actueel zou zijn. De bronnen waaruit verzoeker citeert maken

melding van bepaalde veiligheidsincidenten en –tendensen die zich in de steden van het

vestigingsalternatief hebben voorgedaan of nog steeds voordoen, maar wijzen niet op een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op wat voorafgaat stelt de Raad vast dat verzoeker in de voormelde plaatsen over een redelijk en

veilig intern beschermingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.8. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

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

2.9. Verzoeker vraagt in meest ondergeschikte orde dat de bestreden beslissing zou worden vernietigd.

Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de
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grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft bovendien niet aannemelijk gemaakt dat er

substantiële onregelmatigheden aan de bestreden beslissing kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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 negen juni tweeduizend zestien door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


