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nr. 174 274 van 6 september 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 26 augustus 2016

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

staatlozen van 10 augustus 2016.

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 31 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

6 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat H. CHATCHATRIAN en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Pakistaanse nationaliteit te bezitten, een Barelvi en Wahabi te zijn, afkomstig uit Pasia

in de provincie Punjab, Pakistan. U zou daar uw ganse leven blijven wonen tot u in de zevende maand

van 2009 naar Gujranwala trok om er te studeren aan de Madrassa Lashkar-e-Taiba. U zou daar zo’n

twee jaar studeren. Na 15 dagen mocht u voor een eerste keer naar huis, maar keerde u evenwel terug

naar de Madrassa. U dacht nog steeds dat u er een gedegen religieuze opleiding zou krijgen, maar al

snel begon men er te prediken over de jihad die moslims moeten voeren in Kashmir. Men startte u ook
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de taal te onderwijzen die men in India spreekt. U mocht nadien nogmaals naar huis en keerde kort

nadien opnieuw terug naar de Madrassa. Na een tijdje nam men u echter mee naar Rawalakot, Azad-

Kashmir, waar u een intensievere training kreeg om jihad te voeren in India. U ging ook regelmatig naar

Ali Abad, waar u met wapens en bommen leerde omgaan. U weigerde omdat u van mening bent dat u

slechts jihad kunt voeren wanneer ook de ouders akkoord gaan. Omdat u bleef weigeren, bleef men ook

verder gaan. Zo mocht u geen contact meer hebben met uw ouders, mocht u uw kamer niet verlaten en

confronteerde u men met foto’s van de hemel en de hel. U had verlof gevraagd om even naar huis te

kunnen en toen u thuis kwam vertelde u aan uw moeder welke plannen men met u had. De mensen van

de Madrassa zijn u daarop thuis komen ophalen en stelden uw ouders met een leugen gerust. Omdat u

nadien maar bleef huilen besloot de Amir dat u best even het kamp zou verlaten. Opnieuw mocht u even

naar huis en opnieuw vertelde u hetzelfde verhaal aan uw ouders, waarop u besloot niet langer terug te

keren. Op een dag, terwijl u cricket aan het spelen was, werd u echter ontvoerd door mensen van

Lashkar-e-Taiba. Ze namen u mee naar een onbekende plaats waar men u vertelde dat u niet meer weg

mocht aangezien u de vorige keer al weggelopen was. Ze bleven u training geven, terwijl u dat helemaal

niet wou. Omdat u het bleef weigeren, werd u meegenomen naar een onbekende plaats, waar men u

herhaaldelijk heeft verkracht. Op een nacht, nadat u opnieuw misbruikt werd, kon u echter ontsnappen

en nam u de vrachtwagen naar Rawalpindi. U belde van daaruit uw ouders en trok verder naar Karachi.

U verbleef een aantal dagen bij uw oom in Karachi alvorens in de achtste maand van 2011 het land te

verlaten. Via Iran reisde u verder naar Turkije en Griekenland waar u acht à negen maanden zou blijven

wonen. U reisde verder via Macedonië, Servië, Hongarije en Oostenrijk waar u zo’n twee maanden zou

wonen. U trok daarop naar Frankrijk waar u in 2012 aankwam en er bleef wonen. U kwam in 2013 even

op bezoek in België bij vrienden en werd gearresteerd en teruggestuurd naar Frankrijk. U trok daarop

naar Calais waar u sinds 2013 zou verblijven. In Calais ontmoette u in 2016 een Pakistaan die u

meenam met de auto. U werd op 1 maart 2016 gearresteerd in België en overgeplaatst naar het

Gesloten Centrum te Merksplas. U diende op 5 juli 2016 een asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielrelaas legde u kopieën neer van de volgende documenten: uw geboorteakte,

uw schoolcertificaat en een FIR betreffende de door u beweerde problemen.

B. Motivering

Na nader onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratieve

dossier, stelt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vast dat u

noch de status van Vluchteling, noch de Subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend. U bent

er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en wel om volgende redenen.

Vooreerst diende u pas zeer laattijdig een asielaanvraag in waardoor uw algemene

geloofwaardigheid inzake uw beweerde nood aan bescherming reeds initieel wordt ondermijnd.

U verklaarde dat u reeds in de achtste maand van 2011 Pakistan zou hebben verlaten en al sinds 2012

in Frankrijk zou hebben verbleven (Gehoorverslag CGVS, d.d. 5 augustus 2016, p. 10-11). U verklaarde

eveneens dat dit uw allereerste asielaanvraag was (CGVS, p. 10). Toen u dan gevraagd werd waarom u

nooit asiel zou hebben aangevraagd in de landen waar u allemaal zou hebben verbleven (Griekenland,

Oostenrijk, Frankrijk én België), verklaarde u dat er in Griekenland te lange rijen stonden, u in Oostenrijk

enkel vingerafdrukken had moeten geven en men in Frankrijk had verteld dat men voor u asiel zou

aanvragen (CGVS, p. 12&17). Gevraagd of men dan ooit asiel had aangevraagd voor u in Frankrijk,

verklaarde u dat dat niet het geval was en gaf u ook aan dat u dat zelf nooit had gedaan. Wat meer is, u

verklaarde ook dat u van niets op de hoogte was (CGVS, p. 18). Dergelijke houding kan moeilijk

in overeenstemming worden gebracht met het hebben van een vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Een asielprocedure is net uitgewerkt om bescherming te bieden

aan personen die vrezen voor vervolging om een reden voorzien in de Vluchtelingenconventie en/of

vrezen voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben en stelt daarom zijn land te zijn

ontvlucht, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en althans binnen een redelijke

termijn deze beschermingsmodaliteiten aangrijpt. De door u aangehaalde vervolgingsfeiten, welke de

beweegredenen zijn voor uw huidige asielaanvraag in België, speelden zich daarenboven in

hoofdzaak af vóór voor uw komst naar België (CGVS, p. 19). Bovendien gaf u zelf aan dat u al even op

de hoogte bent van het bestaan van de asielprocedure (CGVS, p. 18). Dat u hier dan nog meerdere

jaren mee wacht alvorens in 2016 een eerste asielaanvraag in te dienen, wijst er op dat u weinig belang

hechtte aan het verkrijgen van deze internationale bescherming. Gevraagd waarom u dan eigenlijk in

België asiel aanvraagt, gaf u aan dat u niets misdaan had, maar dat de politie u toch had opgepakt

(CGVS, p. 18). U werd inderdaad in maart 2016 nadat u (voor de tweede keer) werd opgepakt wegens

zwartwerk naar het gesloten centrum van Merksplas gebracht. Frappanter is echter dat u zelfs dan nog
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zo’n vier maanden gewacht hebt alvorens asiel aan te vragen op 5 juli 2015, drie dagen voordat men u

voor de tweede keer zou trachten te repatriëren naar Pakistan. Het lijkt er dan ook des te meer op dat u

alle mogelijke middelen aanwendt om in België te kunnen blijven, meer dan dat u een oprechte vraag

indiende tot het verkrijgen van internationale bescherming.

Vervolgens legde u geen enkel origineel en geloofwaardig begin van bewijs ter staving van

uw identiteit neer. Tijdens het invullen van de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 18 juli

2016, p. 1), werd u nochtans nadrukkelijk gewezen op het belang van deze documenten. Zo is de

identiteit van een asielzoeker een essentieel element in de asielaanvraag én kan van een asielzoeker

verwacht worden dat die er alles aan doet om zijn identiteit (en asielrelaas) zo goed mogelijk te staven.

Hoewel de Pakistaanse ambassade in Brussel u een tijdelijk paspoort gaf en dus uw identiteit hier niet

ter discussie staat, is het opmerkelijk dat u zelf geen originele identiteitsstukken kunt voorleggen. Deze

kunnen nochtans van belang zijn, bijvoorbeeld voor de inschatting van het ogenblik van uw vertrek uit

Pakistan of voor de plaatsbepaling van woonst in Pakistan. Ter staving van uw identiteit legde u zelf

enkel een kopie voor van uw geboorte- en schoolcertificaat. Uw enige identiteitskaart en paspoort

zouden illegaal zijn verkregen door uw Madrassa en zijn nog steeds in hun bezit. U zou deze

documenten echter nooit zelf hebben aangevraagd omdat uw vader zei dat het niet nodig was

(CGVS, p. 15). Dit is echter weinig aannemelijk. Uit toegevoegde informatie blijkt immers dat

identiteitskaarten al zeer lang uitgereikt worden in Pakistan en dat quasi elke gerechtigde in het bezit is

van zo’n identiteitskaart. Het is dan ook volstrekt onaannemelijk dat een jongeman zoals u zo’n

identiteitskaart niet nodig zou hebben. Het lijkt er dan ook eerder op dat u deze niet wenst voor te

leggen, daar de inhoud niet zou stroken met uw beweringen.

Wat betreft uw geboorte- en schoolcertificaat betreft het hier vooreerst enkel kopieën en kunnen deze

altijd onderhevig zijn aan het nodige knip- en plakwerk. Bovendien blijkt uit toegevoegde informatie dat

alle documenten in Pakistan eenvoudig kunnen worden nagemaakt of via corruptie worden verkregen.

Op zich hebben Pakistaanse documenten aldus een geringe bewijswaarde. Bovendien verklaarde u ook

nog eens dat uw geboorte- en schoolcertificaat recent door de chairman verkregen werden (CGVS, p.

14), hetgeen dergelijke documenten nog eens een gesolliciteerd karakter geeft. Tot slot staat op

dergelijke documenten ook geen foto waardoor niet duidelijk is of deze documenten u al dan niet

aanbelangen. Opmerkelijker is echter dat u tijdens het gehoor met het CGVS ook nog eens een andere

geboortedatum vermeldde, dan diegene die u bij de DVZ had verteld. Zo verklaarde u nu op 30

december 1992 te zijn geboren, terwijl u bij de DVZ een pak ouder was, en op 4 maart 1989 werd

geboren (Verklaring DVZ, d.d. 18 juli 2016, p. 4, vraag 4). Dergelijke incoherenties zorgen er bijgevolg

voor dat de authenticiteit van deze documenten danig in het gedrang komt. Hierop gewezen, gaf u aan

dat u het niet meer herinnerde (CGVS, p. 5), hetgeen weinig afdoend is. Toen u bovendien gevraagd

werd in welk jaar u achttien werd, gaf u aan dat dat 2011 was (CGVS, p. 15), terwijl het volgens uw

laatste geboortedatum toch 2010 zou moeten zijn. Wat er ook van zij, ook toen u aangehouden werd

door de politie in 2014 én in 2016 gaf u enerzijds een andere naam op en tweemaal een andere

geboortedatum, hetgeen tekenend is voor uw absoluut gebrek aan oprechtheid. Het lijkt er dus sterk op

dat u het CGVS liever geen duidelijk zicht wenst te geven op wie u bent.

Daarnaast legde u ook geen enkel origineel en geloofwaardig document neer ter staving van

uw asielrelaas (CGVS, p. 4), noch betreffende uw reisweg naar Europa (CGVS, p. 31). Zo legde u

ter staving van uw asielrelaas enkel een kopie neer van een FIR, en kan deze (zoals eerder vermeld)

altijd onderhevig zijn aan het nodige knip- en plakwerk. Ook hier moet opnieuw worden verwezen naar

diezelfde informatie, waaruit blijkt dat alle documenten in Pakistan eenvoudig kunnen worden

nagemaakt of via corruptie worden verkregen. Bovendien bleef u ook bijzonder vaag over wie al uw

documenten had opgestuurd. Zo gaf u aan dat uw vader die had opgestuurd, via e-mail (CGVS, p. 4),

maar gaf u later aan dat uw vader helemaal geen e-mailadres had (CGVS, p. 7). Hetgeen opmerkelijk is

en de authenticiteit van dergelijke documenten verder ondermijnt. Hierop gewezen gaf u aan dat hij het

“misschien met een ander e-mailadres had verstuurd” (CGVS, p. 7-8). De originele e-mail legde u

evenwel niet voor, waardoor het hier een loze bewering betreft. Door het ontbreken van enige

originele en geloofwaardige documenten wordt de vrees die u beweert te hebben, en waarvoor u de

bescherming van de Belgische staat inroept, opnieuw ernstig aangetast. Documenten hebben overigens

enkel een ondersteunende werking, namelijk het ondersteunen van geloofwaardige verklaringen. Op

zich vermogen dergelijke documenten niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas te

herstellen.

Die ongeloofwaardigheid zou immers ook blijken uit een aantal vaagheden, tegenstrijdigheden

en onwaarschijnlijkheden die werden opgemerkt doorheen uw verklaringen. Vooreerst dient te

worden opgemerkt dat uw verklaringen aangaande Lashkar-e-Taiba en/of Jamaat-ud-Dawa, de jihad en

uw training daartoe, zelden tot nooit het algemene overstegen. Zo kon u vooreerst slechts één naam

geven van mensen die u in Rawalakot of Ali Abad zouden hebben getraind (CGVS, p. 30). U kende

verder naast de grote leider van de organisatie Hafiz Saeed geen enkel ander prominent lid van
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Lashkar-e-Taiba of Jamaat-ud-Dawa (CGVS, p. 30-31). Gevraagd om wat meer te vertellen over de

organisatie(s) kon u niets anders verklaren dat "het een goede organisatie is die aan jihad doet" (CGVS,

p. 10). Vervolgens werd u gevraagd wat men u dan vertelde over de jihad in de Madrassa en u gaf

nogal kort aan dat “het de plicht van alle moslims was en dat je naar de hemel zou gaan.” Verder

verklaarde u dat men u training gaf om overweg te kunnen met wapens en hoe de bommen werkten

waarmee aanslagen werden gepleegd (CGVS, p. 26). Toen u echter gevraagd werd welke wapens of

bommen u dan leerde gebruiken moest u het antwoord vreemd genoeg schuldig blijven (CGVS, p.

27). U vermeldde ook dat men samenwerkte met de ISI, maar u had echter geen idee waar de letters ISI

voor stonden (CGVS, p. 27). U had verder geen idee wanneer Lashkar-e-Taiba werd opgericht (CGVS,

p. 13), noch in welke landen ze allemaal actief waren (CGVS, p. 13). Tot slot wist u ook niet precies

welke ideologie de organisatie aanhangt en verwees u ernaar als het wahabisme. Lashkar-e-Taiba, en

bijgevolg ook Jamaat-ud-Dawa volgen Ahl al-Hadith, de salafistische stroming. Dat u dit alles niet leek te

weten is hoogst opmerkelijk. Zo kan redelijkerwijs worden verwacht van iemand die bijna twee jaar lang

training had gekregen met betrekking tot bovenstaande onderwerpen dat hij daar iets uitgebreider en

accurater over zou kunnen vertellen.

Vervolgens verklaarde u ook dat u in 2009 voor het eerst naar de Madrassa Lashkar-e-Taiba begon te

gaan, maar kon u het niet beter plaatsen dan een maand nadat u school had verlaten (CGVS, p. 20). U

zou nadien ook door de Madrassa naar Rawalakot worden gestuurd, maar kon het eveneens niet

exacter plaatsen in de tijd dan “in 2010” (CGVS, p. 20). Ook wanneer u naar Ali Abad zou worden

gestuurd kon u niet beter plaatsen dan “ongeveer de helft van 2010”. U verklaarde bovendien dat u

samen met vier andere studenten naar Rawalakot werd gestuurd (CGVS, p. 21). Vreemd genoeg had u

bij de DVZ verklaard dat het er zes waren (Verklaring CGVS, d.d. 18 juli 2016, Vraag 3.5). Als

verschoning hiervoor gaf u aan dat u bedoelde dat er vier studenten waren en twee mensen die u

meenamen (CGVS, p. 21), hetgeen geen afdoende verklaring is waarom u dan “zes leerlingen” zou

zeggen. Verder verklaarde u ook dat u in totaal zo’n vier keer naar huis zou zijn geweest (CGVS, p. 21),

terwijl uit uw relaas bij de DVZ eigenlijk maar valt op te maken dat u slechts één keer naar huis zou zijn

geweest (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen zei u dat u details pas in het volgende interview

mocht zeggen. Nochtans kreeg u op het CGVS alle tijd om uw verhaal te vertellen en verklaarde u

aanvankelijk ook dat u slechts twee keer naar huis bent gegaan (CGVS, p. 19).

Wat er ook van zij, u verklaarde verderop dat u de derde keer naar huis ging omdat u verlof had

gevraagd (CGVS, p. 22), en dat u na de vierde keer dat u naar huis bent gegaan ontvoerd werd (CGVS,

p. 22). Vooreerst had u geen idee wanneer u voor het laatst naar huis was gegaan en kon u het niet

beter plaatsen dan ”In 2011. Zesde maand ongeveer denk ik” (CGVS, p. 23), noch wanneer precies u

ontvoerd werd (CGVS, p. 24). In ieder geval, bij de DVZ had u verklaard dat u eind 2010 naar huis was

gegaan, vooraleer u ontvoerd werd (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen gaf u aan dat dat

niet klopte (CGVS, p. 23). Wat meer is, u had bij de DVZ ook verklaard dat voordat u ontvoerd werd, u

naar huis was gegaan omdat u verlof gevraagd had om uw ouders te bezoeken (Vragenlijst CGVS,

Vraag 3.5). Niet alleen had u bij het CGVS eigenlijk verklaard dat dat de derde keer was dat u naar huis

ging (en dus niet de laatste keer), u had ook verteld dat u de laatste keer naar huis was gegaan omdat

de Amir u naar huis had gestuurd (CGVS, p. 19-22). Hierop gewezen verklaarde u plots dat u het toch

zelf had gevraagd (CGVS, p. 22). Waarom u dan eerst zou beweren dat de Amir u had weggestuurd is

opmerkelijk en tekenend voor uw gebrek aan oprechtheid.

Verder verklaarde u ook drie keer te zijn aangerand (CGVS, p. 25). Vreemd genoeg had u bij de DVZ

slechts één aanranding vermeld, waarna u kon ontsnappen (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop

gewezen gaf u aan dat men het in het kort had gevraagd (CGVS, p. 25), hetgeen weinig afdoend is.

Verder vermeldde u ook dat u de laatste keer door vier personen werd aangerand (CGVS, p. 25). Bij de

DVZ had u het over vijf personen (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen gaf u aan dat u het

over de laatste aanranding had (CGVS, p. 25). In ieder geval, u had ook geen enkel idee wie u telkens

had aangerand, noch wanneer de aanrandingen hadden plaatsgevonden (CGVS, p. 25-26).

Aansluitend zou u nadien kunnen zijn ontsnappen, maar ook hier blijkt uw relaas weinig aannemelijk. Zo

verklaarde u dat men u, nadat men u had misbruikt, in een kamer had gestoken, maar dat u zomaar zou

kunnen ontsnappen (CGVS, p. 28). U verklaarde immers dat alle deuren open waren (CGVS, p. 28). Dit

is maar weinig geloofwaardig, daar u zelf eerder had verklaard dat men u had verteld dat er geen weg

terug was aangezien u alles over de organisatie en de mensen wist (CGVS, p. 19). Dat men u dan

zomaar zou laten ontsnappen en zelfs de deuren niet zou sluiten is hoe dan ook bevreemdend. In dit

licht dient ook te worden opgemerkt dat het bijzonder vreemd is dat -aangezien u duidelijk niet wou

meewerken en u reeds tegen uw ouders had verteld over hun bedoelingen- toch telkens naar huis zou

mogen gaan op verlof.

Finaal verklaarde u ook dat na uw vertrek uw oom nog problemen had ondervonden en nu ook uw

familie gedwongen wordt om naar de Madrassa te gaan (CGVS, p. 29). U had echter geen idee

wanneer het incident met uw oom had plaatsgevonden, noch wanneer uw broers en/of zus(sen)
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gedwongen werden om naar de Madrassa te gaan (CGVS, p. 29). Wat er ook van zij, u had dergelijke

incidenten bovendien helemaal niet vermeld bij de DVZ (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). Als verschoning

hiervoor gaf u aan dat u details in het volgende interview mocht vertellen (CGVS, p. 30). Dergelijke

incidenten kunnen echter bezwaarlijk als details worden beschouwd, waardoor het eigenlijk

onbegrijpelijk is dat u hierover met geen woord zou reppen.

Tot slot kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de door u geschetste reisweg en

uw verblijfsplaatsen gedurende de afgelopen jaren. Zo legde u vooreerst geen enkel document

(foto’s, reisdocumenten, …) neer ter staving van uw reisweg of uw verblijfsplaatsen van de afgelopen

jaren (CGVS, p. 31). Verder had u geen idee wanneer exact u Pakistan had verlaten (CGVS, p. 28) en

kon u het niet beter plaatsen dan “in het begin van de achtste maand”. Vervolgens had u geen idee

welke steden u allemaal onderweg naar België zou zijn tegengekomen (CGVS, p. 16), noch kon u

duidelijk maken waar u de afgelopen jaren allemaal had verbleven. Zo zou u in 2013 een eerste keer

naar België zijn gekomen op bezoek bij een vriend, maar werd u meteen opgepakt en teruggestuurd

naar Frankrijk. In 2016 zou u opnieuw naar België komen en opnieuw werd meteen opgepakt (CGVS, p.

11). Uit uw dossier blijkt echter dat u in 2014 een eerste keer werd opgepakt nadat u betrapt werd terwijl

u aan het zwartwerken was en u in 2016 opnieuw werd opgepakt wegens zwartwerk. Hierop gewezen

zei u dat u niet aan het werken was (CGVS, p. 17). Het lijkt er dan ook sterk op dat u ons liever

geen zicht wenst te geven op wat u de afgelopen jaren allemaal heeft gedaan, noch waar u de

afgelopen jaren allemaal hebt verbleven.

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegde ter staving van uw asielrelaas werden hierboven reeds besproken en

zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen.

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.

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

administratief dossier), blijkt evenwel duidelijk dat de veiligheidssituatie in geheel Pakistan in 2015

verbeterd is in vergelijking met de eerdere jaren. Uit dezelfde informatie blijkt echter ook dat

veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2015-2016 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 in mindere mate in 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 omvang van het geweld dat zich in de provincie Punjab

voordoet is 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, sektarische clashes, en geweld tussen politie en criminelen. In 2015 was de provincie

Punjab, in vergelijking met de rest van Pakistan, relatief vreedzamer. Zowel het aantal terroristische
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aanslagen, het aantal targeted killings, als het aantal burgerslachtoffers is er gedaald. Ook in de

hoofdstad Islamabad is er sprake van een opvallende daling in het aantal terroristische aanslagen in de

stad. In 2015 vonden er in de gehele stad drie aanslagen plaats, waarbij 4 doden te betreuren vielen. Uit

dezelfde informatie blijkt dat het de stad Lahore nog steeds het meest getroffen wordt door geweld. Het

aantal conflictgerelateerde burgerslachtoffers blijft er evenwel laag.

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.

Volledigheidshalve wijst het CGVS ook nog naar informatie waarover het beschikt en waaruit niet blijkt

dat asielzoekers die verwijderd worden naar Pakistan een reëel risico lopen om blootgesteld te worden

aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat afgewezen asielzoekers bij een terugkeer naar Pakistan

gescreend en ondervraagd kunnen worden door de FIA om na te gaan of zij gezocht worden voor

criminele feiten in Pakistan. Dit onderzoek omvat onder meer mogelijke inbreuken op de

immigratiewetgeving. Indien blijkt dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van

de Pakistaanse immigratiewetgeving of gezocht wordt voor criminele feiten in Pakistan kan hij

aangeklaagd worden. Uit het gegeven dat asielzoekers bij een terugkeer naar Pakistan mogelijk

strafrechtelijk vervolgd kunnen worden wegens het overtreden van de Pakistaanse immigratiewetgeving

kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. Een soevereine staat heeft

immers het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in het land vigerende (straf)wetgeving

aangaande mensenhandel of –smokkel of migratie te handhaven. Bovendien blijkt uit de beschikbare

informatie dat overtredingen van de immigratiewetgeving, gaande van het illegaal uitreizen tot

mensensmokkel, naargelang de ernst van de inbreuk bestraft kunnen worden met een boete en/ of een

gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar, wat niet kan bestempeld worden als een disproportionele of

onevenredig zware bestraffing. Voorts dient erop gewezen te worden dat verschillende onafhankelijke

en betrouwbare (inter-)nationale (mensenrechten)organisaties, waaronder Amnesty International,

Human Rights Watch en UNHCR in de afgelopen paar jaar geen melding hebben gemaakt van

eventuele moeilijkheden die Pakistaanse staatburgers (detentie, mishandeling, foltering) bij of na een

gedwongen verwijdering naar hun land van herkomst ondervinden. De Britse asielinstanties bleken

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

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

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

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

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

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

maatregelen neemt. De schaarse berichten omtrent incidenten bij gedwongen verwijderingen

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

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

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

behandeling of bestraffing.

De informatie waarop het CGVS zich beroept in bovenstaande beslissing werd als bijlage aan het

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).

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 de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel en van de

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

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 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.

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 voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoeksters asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Na nader onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratieve

dossier, stelt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vast dat u

noch de status van Vluchteling, noch de Subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend. U bent

er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en wel om volgende redenen.

Vooreerst diende u pas zeer laattijdig een asielaanvraag in waardoor uw algemene

geloofwaardigheid inzake uw beweerde nood aan bescherming reeds initieel wordt ondermijnd.

U verklaarde dat u reeds in de achtste maand van 2011 Pakistan zou hebben verlaten en al sinds 2012

in Frankrijk zou hebben verbleven (Gehoorverslag CGVS, d.d. 5 augustus 2016, p. 10-11). U verklaarde

eveneens dat dit uw allereerste asielaanvraag was (CGVS, p. 10). Toen u dan gevraagd werd waarom u

nooit asiel zou hebben aangevraagd in de landen waar u allemaal zou hebben verbleven (Griekenland,

Oostenrijk, Frankrijk én België), verklaarde u dat er in Griekenland te lange rijen stonden, u in Oostenrijk

enkel vingerafdrukken had moeten geven en men in Frankrijk had verteld dat men voor u asiel zou

aanvragen (CGVS, p. 12&17). Gevraagd of men dan ooit asiel had aangevraagd voor u in Frankrijk,

verklaarde u dat dat niet het geval was en gaf u ook aan dat u dat zelf nooit had gedaan. Wat meer is, u

verklaarde ook dat u van niets op de hoogte was (CGVS, p. 18). Dergelijke houding kan moeilijk

in overeenstemming worden gebracht met het hebben van een vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Een asielprocedure is net uitgewerkt om bescherming te bieden

aan personen die vrezen voor vervolging om een reden voorzien in de Vluchtelingenconventie en/of

vrezen voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben en stelt daarom zijn land te zijn

ontvlucht, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en althans binnen een redelijke

termijn deze beschermingsmodaliteiten aangrijpt. De door u aangehaalde vervolgingsfeiten, welke de

beweegredenen zijn voor uw huidige asielaanvraag in België, speelden zich daarenboven in
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hoofdzaak af vóór voor uw komst naar België (CGVS, p. 19). Bovendien gaf u zelf aan dat u al even op

de hoogte bent van het bestaan van de asielprocedure (CGVS, p. 18). Dat u hier dan nog meerdere

jaren mee wacht alvorens in 2016 een eerste asielaanvraag in te dienen, wijst er op dat u weinig belang

hechtte aan het verkrijgen van deze internationale bescherming. Gevraagd waarom u dan eigenlijk in

België asiel aanvraagt, gaf u aan dat u niets misdaan had, maar dat de politie u toch had opgepakt

(CGVS, p. 18). U werd inderdaad in maart 2016 nadat u (voor de tweede keer) werd opgepakt wegens

zwartwerk naar het gesloten centrum van Merksplas gebracht. Frappanter is echter dat u zelfs dan nog

zo’n vier maanden gewacht hebt alvorens asiel aan te vragen op 5 juli 2015, drie dagen voordat men u

voor de tweede keer zou trachten te repatriëren naar Pakistan. Het lijkt er dan ook des te meer op dat u

alle mogelijke middelen aanwendt om in België te kunnen blijven, meer dan dat u een oprechte vraag

indiende tot het verkrijgen van internationale bescherming.

Vervolgens legde u geen enkel origineel en geloofwaardig begin van bewijs ter staving van

uw identiteit neer. Tijdens het invullen van de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 18 juli

2016, p. 1), werd u nochtans nadrukkelijk gewezen op het belang van deze documenten. Zo is de

identiteit van een asielzoeker een essentieel element in de asielaanvraag én kan van een asielzoeker

verwacht worden dat die er alles aan doet om zijn identiteit (en asielrelaas) zo goed mogelijk te staven.

Hoewel de Pakistaanse ambassade in Brussel u een tijdelijk paspoort gaf en dus uw identiteit hier niet

ter discussie staat, is het opmerkelijk dat u zelf geen originele identiteitsstukken kunt voorleggen. Deze

kunnen nochtans van belang zijn, bijvoorbeeld voor de inschatting van het ogenblik van uw vertrek uit

Pakistan of voor de plaatsbepaling van woonst in Pakistan. Ter staving van uw identiteit legde u zelf

enkel een kopie voor van uw geboorte- en schoolcertificaat. Uw enige identiteitskaart en paspoort

zouden illegaal zijn verkregen door uw Madrassa en zijn nog steeds in hun bezit. U zou deze

documenten echter nooit zelf hebben aangevraagd omdat uw vader zei dat het niet nodig was

(CGVS, p. 15). Dit is echter weinig aannemelijk. Uit toegevoegde informatie blijkt immers dat

identiteitskaarten al zeer lang uitgereikt worden in Pakistan en dat quasi elke gerechtigde in het bezit is

van zo’n identiteitskaart. Het is dan ook volstrekt onaannemelijk dat een jongeman zoals u zo’n

identiteitskaart niet nodig zou hebben. Het lijkt er dan ook eerder op dat u deze niet wenst voor te

leggen, daar de inhoud niet zou stroken met uw beweringen.

Wat betreft uw geboorte- en schoolcertificaat betreft het hier vooreerst enkel kopieën en kunnen deze

altijd onderhevig zijn aan het nodige knip- en plakwerk. Bovendien blijkt uit toegevoegde informatie dat

alle documenten in Pakistan eenvoudig kunnen worden nagemaakt of via corruptie worden verkregen.

Op zich hebben Pakistaanse documenten aldus een geringe bewijswaarde. Bovendien verklaarde u ook

nog eens dat uw geboorte- en schoolcertificaat recent door de chairman verkregen werden (CGVS, p.

14), hetgeen dergelijke documenten nog eens een gesolliciteerd karakter geeft. Tot slot staat op

dergelijke documenten ook geen foto waardoor niet duidelijk is of deze documenten u al dan niet

aanbelangen. Opmerkelijker is echter dat u tijdens het gehoor met het CGVS ook nog eens een andere

geboortedatum vermeldde, dan diegene die u bij de DVZ had verteld. Zo verklaarde u nu op 30

december 1992 te zijn geboren, terwijl u bij de DVZ een pak ouder was, en op 4 maart 1989 werd

geboren (Verklaring DVZ, d.d. 18 juli 2016, p. 4, vraag 4). Dergelijke incoherenties zorgen er bijgevolg

voor dat de authenticiteit van deze documenten danig in het gedrang komt. Hierop gewezen, gaf u aan

dat u het niet meer herinnerde (CGVS, p. 5), hetgeen weinig afdoend is. Toen u bovendien gevraagd

werd in welk jaar u achttien werd, gaf u aan dat dat 2011 was (CGVS, p. 15), terwijl het volgens uw

laatste geboortedatum toch 2010 zou moeten zijn. Wat er ook van zij, ook toen u aangehouden werd

door de politie in 2014 én in 2016 gaf u enerzijds een andere naam op en tweemaal een andere

geboortedatum, hetgeen tekenend is voor uw absoluut gebrek aan oprechtheid. Het lijkt er dus sterk op

dat u het CGVS liever geen duidelijk zicht wenst te geven op wie u bent.

Daarnaast legde u ook geen enkel origineel en geloofwaardig document neer ter staving van

uw asielrelaas (CGVS, p. 4), noch betreffende uw reisweg naar Europa (CGVS, p. 31). Zo legde u

ter staving van uw asielrelaas enkel een kopie neer van een FIR, en kan deze (zoals eerder vermeld)

altijd onderhevig zijn aan het nodige knip- en plakwerk. Ook hier moet opnieuw worden verwezen naar

diezelfde informatie, waaruit blijkt dat alle documenten in Pakistan eenvoudig kunnen worden

nagemaakt of via corruptie worden verkregen. Bovendien bleef u ook bijzonder vaag over wie al uw

documenten had opgestuurd. Zo gaf u aan dat uw vader die had opgestuurd, via e-mail (CGVS, p. 4),

maar gaf u later aan dat uw vader helemaal geen e-mailadres had (CGVS, p. 7). Hetgeen opmerkelijk is

en de authenticiteit van dergelijke documenten verder ondermijnt. Hierop gewezen gaf u aan dat hij het

“misschien met een ander e-mailadres had verstuurd” (CGVS, p. 7-8). De originele e-mail legde u

evenwel niet voor, waardoor het hier een loze bewering betreft. Door het ontbreken van enige

originele en geloofwaardige documenten wordt de vrees die u beweert te hebben, en waarvoor u de
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bescherming van de Belgische staat inroept, opnieuw ernstig aangetast. Documenten hebben overigens

enkel een ondersteunende werking, namelijk het ondersteunen van geloofwaardige verklaringen. Op

zich vermogen dergelijke documenten niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas te

herstellen.

Die ongeloofwaardigheid zou immers ook blijken uit een aantal vaagheden, tegenstrijdigheden

en onwaarschijnlijkheden die werden opgemerkt doorheen uw verklaringen. Vooreerst dient te

worden opgemerkt dat uw verklaringen aangaande Lashkar-e-Taiba en/of Jamaat-ud-Dawa, de jihad en

uw training daartoe, zelden tot nooit het algemene overstegen. Zo kon u vooreerst slechts één naam

geven van mensen die u in Rawalakot of Ali Abad zouden hebben getraind (CGVS, p. 30). U kende

verder naast de grote leider van de organisatie Hafiz Saeed geen enkel ander prominent lid van

Lashkar-e-Taiba of Jamaat-ud-Dawa (CGVS, p. 30-31). Gevraagd om wat meer te vertellen over de

organisatie(s) kon u niets anders verklaren dat "het een goede organisatie is die aan jihad doet" (CGVS,

p. 10). Vervolgens werd u gevraagd wat men u dan vertelde over de jihad in de Madrassa en u gaf

nogal kort aan dat “het de plicht van alle moslims was en dat je naar de hemel zou gaan.” Verder

verklaarde u dat men u training gaf om overweg te kunnen met wapens en hoe de bommen werkten

waarmee aanslagen werden gepleegd (CGVS, p. 26). Toen u echter gevraagd werd welke wapens of

bommen u dan leerde gebruiken moest u het antwoord vreemd genoeg schuldig blijven (CGVS, p.

27). U vermeldde ook dat men samenwerkte met de ISI, maar u had echter geen idee waar de letters ISI

voor stonden (CGVS, p. 27). U had verder geen idee wanneer Lashkar-e-Taiba werd opgericht (CGVS,

p. 13), noch in welke landen ze allemaal actief waren (CGVS, p. 13). Tot slot wist u ook niet precies

welke ideologie de organisatie aanhangt en verwees u ernaar als het wahabisme. Lashkar-e-Taiba, en

bijgevolg ook Jamaat-ud-Dawa volgen Ahl al-Hadith, de salafistische stroming. Dat u dit alles niet leek te

weten is hoogst opmerkelijk. Zo kan redelijkerwijs worden verwacht van iemand die bijna twee jaar lang

training had gekregen met betrekking tot bovenstaande onderwerpen dat hij daar iets uitgebreider en

accurater over zou kunnen vertellen.

Vervolgens verklaarde u ook dat u in 2009 voor het eerst naar de Madrassa Lashkar-e-Taiba begon te

gaan, maar kon u het niet beter plaatsen dan een maand nadat u school had verlaten (CGVS, p. 20).

zou nadien ook door de Madrassa naar Rawalakot worden gestuurd, maar kon het eveneens niet

exacter plaatsen in de tijd dan “in 2010” (CGVS, p. 20). Ook wanneer u naar Ali Abad zou worden

gestuurd kon u niet beter plaatsen dan “ongeveer de helft van 2010”. U verklaarde bovendien dat u

samen met vier andere studenten naar Rawalakot werd gestuurd (CGVS, p. 21). Vreemd genoeg had u

bij de DVZ verklaard dat het er zes waren (Verklaring CGVS, d.d. 18 juli 2016, Vraag 3.5). Als

verschoning hiervoor gaf u aan dat u bedoelde dat er vier studenten waren en twee mensen die u

meenamen (CGVS, p. 21), hetgeen geen afdoende verklaring is waarom u dan “zes leerlingen” zou

zeggen. Verder verklaarde u ook dat u in totaal zo’n vier keer naar huis zou zijn geweest (CGVS, p. 21),

terwijl uit uw relaas bij de DVZ eigenlijk maar valt op te maken dat u slechts één keer naar huis zou zijn

geweest (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen zei u dat u details pas in het volgende interview

mocht zeggen. Nochtans kreeg u op het CGVS alle tijd om uw verhaal te vertellen en verklaarde u

aanvankelijk ook dat u slechts twee keer naar huis bent gegaan (CGVS, p. 19).

Wat er ook van zij, u verklaarde verderop dat u de derde keer naar huis ging omdat u verlof had

gevraagd (CGVS, p. 22), en dat u na de vierde keer dat u naar huis bent gegaan ontvoerd werd (CGVS,

p. 22). Vooreerst had u geen idee wanneer u voor het laatst naar huis was gegaan en kon u het niet

beter plaatsen dan ”In 2011. Zesde maand ongeveer denk ik” (CGVS, p. 23), noch wanneer precies u

ontvoerd werd (CGVS, p. 24). In ieder geval, bij de DVZ had u verklaard dat u eind 2010 naar huis was

gegaan, vooraleer u ontvoerd werd (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen gaf u aan dat dat

niet klopte (CGVS, p. 23). Wat meer is, u had bij de DVZ ook verklaard dat voordat u ontvoerd werd, u

naar huis was gegaan omdat u verlof gevraagd had om uw ouders te bezoeken (Vragenlijst CGVS,

Vraag 3.5). Niet alleen had u bij het CGVS eigenlijk verklaard dat dat de derde keer was dat u naar huis

ging (en dus niet de laatste keer), u had ook verteld dat u de laatste keer naar huis was gegaan omdat

de Amir u naar huis had gestuurd (CGVS, p. 19-22). Hierop gewezen verklaarde u plots dat u het toch

zelf had gevraagd (CGVS, p. 22). Waarom u dan eerst zou beweren dat de Amir u had weggestuurd is

opmerkelijk en tekenend voor uw gebrek aan oprechtheid.

Verder verklaarde u ook drie keer te zijn aangerand (CGVS, p. 25). Vreemd genoeg had u bij de DVZ

slechts één aanranding vermeld, waarna u kon ontsnappen (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop

gewezen gaf u aan dat men het in het kort had gevraagd (CGVS, p. 25), hetgeen weinig afdoend is.

Verder vermeldde u ook dat u de laatste keer door vier personen werd aangerand (CGVS, p. 25). Bij de

DVZ had u het over vijf personen (Verklaring CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen gaf u aan dat u het
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over de laatste aanranding had (CGVS, p. 25). In ieder geval, u had ook geen enkel idee wie u telkens

had aangerand, noch wanneer de aanrandingen hadden plaatsgevonden (CGVS, p. 25-26).

Aansluitend zou u nadien kunnen zijn ontsnappen, maar ook hier blijkt uw relaas weinig aannemelijk. Zo

verklaarde u dat men u, nadat men u had misbruikt, in een kamer had gestoken, maar dat u zomaar zou

kunnen ontsnappen (CGVS, p. 28). U verklaarde immers dat alle deuren open waren (CGVS, p. 28). Dit

is maar weinig geloofwaardig, daar u zelf eerder had verklaard dat men u had verteld dat er geen weg

terug was aangezien u alles over de organisatie en de mensen wist (CGVS, p. 19). Dat men u dan

zomaar zou laten ontsnappen en zelfs de deuren niet zou sluiten is hoe dan ook bevreemdend. In dit

licht dient ook te worden opgemerkt dat het bijzonder vreemd is dat -aangezien u duidelijk niet wou

meewerken en u reeds tegen uw ouders had verteld over hun bedoelingen- toch telkens naar huis zou

mogen gaan op verlof.

Finaal verklaarde u ook dat na uw vertrek uw oom nog problemen had ondervonden en nu ook uw

familie gedwongen wordt om naar de Madrassa te gaan (CGVS, p. 29). U had echter geen idee

wanneer het incident met uw oom had plaatsgevonden, noch wanneer uw broers en/of zus(sen)

gedwongen werden om naar de Madrassa te gaan (CGVS, p. 29). Wat er ook van zij, u had dergelijke

incidenten bovendien helemaal niet vermeld bij de DVZ (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). Als verschoning

hiervoor gaf u aan dat u details in het volgende interview mocht vertellen (CGVS, p. 30). Dergelijke

incidenten kunnen echter bezwaarlijk als details worden beschouwd, waardoor het eigenlijk

onbegrijpelijk is dat u hierover met geen woord zou reppen.

Tot slot kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de door u geschetste reisweg en

uw verblijfsplaatsen gedurende de afgelopen jaren. Zo legde u vooreerst geen enkel document

(foto’s, reisdocumenten, …) neer ter staving van uw reisweg of uw verblijfsplaatsen van de afgelopen

jaren (CGVS, p. 31). Verder had u geen idee wanneer exact u Pakistan had verlaten (CGVS, p. 28) en

kon u het niet beter plaatsen dan “in het begin van de achtste maand”. Vervolgens had u geen idee

welke steden u allemaal onderweg naar België zou zijn tegengekomen (CGVS, p. 16), noch kon u

duidelijk maken waar u de afgelopen jaren allemaal had verbleven. Zo zou u in 2013 een eerste keer

naar België zijn gekomen op bezoek bij een vriend, maar werd u meteen opgepakt en teruggestuurd

naar Frankrijk. In 2016 zou u opnieuw naar België komen en opnieuw werd meteen opgepakt (CGVS, p.

11). Uit uw dossier blijkt echter dat u in 2014 een eerste keer werd opgepakt nadat u betrapt werd terwijl

u aan het zwartwerken was en u in 2016 opnieuw werd opgepakt wegens zwartwerk. Hierop gewezen

zei u dat u niet aan het werken was (CGVS, p. 17). Het lijkt er dan ook sterk op dat u ons liever

geen zicht wenst te geven op wat u de afgelopen jaren allemaal heeft gedaan, noch waar u de

afgelopen jaren allemaal hebt verbleven.

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegde ter staving van uw asielrelaas werden hierboven reeds besproken en

zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. (…)”.

Voormelde vaststellingen zijn pertinent, deugdelijk en vinden alle steun in het administratief dossier.

Verzoeker betoogt dat de laattijdigheid van zijn asielaanvraag geen argument mag zijn om deze

aanvraag te verwerpen of zijn algemene geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Hij wijst erop dat artikel

10, § 1 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikt) de lidstaten opdraagt ervoor te zorgen dat verzoeken om internationale

bescherming niet worden afgewezen of van behandeling worden uitgesloten louter op grond van het feit

dat zij niet zo snel mogelijk zijn gedaan. Verzoeker citeert tevens een passage uit een rapport van

UNHCR waarin gesteld wordt dat er niet zomaar mag vanuit gegaan worden dat een persoon steeds

rationeel handelt en er in het geval van een laattijdige asielaanvraag ook rekening dient te worden

gehouden met andere elementen die de laattijdigheid desgevallend kunnen verklaren. Volgens

verzoeker heeft de verwerende partij nagelaten dit te doen.
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Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die internationale

bescherming inroept, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij zo vlug mogelijk een asielaanvraag

indient. De Raad erkent dat men een redelijke termijn voor ogen moet houden met betrekking tot de

vraag of de asielzoeker zijn asielaanvraag al dan niet tijdig heeft ingediend, en dat eventuele bijzondere

omstandigheden die de laattijdigheid van deze aanvraag kunnen verklaren of verschonen in rekening

dienen te worden genomen. In casu dient op basis van verzoekers verklaringen en de stukken in zijn

administratief dossier te worden vastgesteld dat verzoeker zijn land van herkomst, zijnde Pakistan, al in

de achtste maand van 2011 heeft verlaten, reeds sinds 2012 in Frankrijk verbleef, sindsdien ook

minstens tweemaal in België was, en hier uiteindelijk pas in juli 2016 – zo’n vier maanden nadat hij hier

voor de tweede maal was opgepakt wegens zwartwerk en drie dagen voordat men hem voor de tweede

maal zou trachten te repatriëren naar Pakistan – voor het eerst asiel heeft aangevraagd. Verzoeker gaf

aan dat hij in Griekenland geen asiel aanvroeg omdat er te lange rijen stonden en dat hij in Oostenrijk

enkel zijn vingerafdrukken had moeten geven (stuk 6, gehoorverslag, p. 17). Dit zijn echter geen

afdoende verklaringen voor verzoekers nalatige houding. In Frankrijk zou hij geen asiel hebben

aangevraagd omdat een andere persoon hem verzekerde dat hij dit ging doen in verzoekers plaats

maar van deze belofte uiteindelijk niets in huis kwam. Verzoeker verklaarde evenwel zelf nooit het

initiatief te hebben genomen asiel te vragen in Frankrijk, terwijl hij dus wel op de hoogte was van het

bestaan van de asielprocedure (stuk 6, gehoorverslag, p. 18). Gelet op het feit dat verzoeker sinds 2012

op Europees grondgebied verbleef en dus al die tijd afgeschermd leefde van de voorgehouden

bedreiging en vervolging in zijn land van herkomst, kan een primaire behoefte om zichzelf in veiligheid

te brengen niet verklaren waarom hij vier jaar gewacht heeft asiel aan te vragen. Verzoeker heeft

bovendien niet aangegeven, en uit zijn administratief dossier kan evenmin worden afgeleid, dat

verwarring, taalbarrières, angst, een gebrek aan vertrouwen in de asielinstanties of de invloed van

derden hem ervan weerhielden dit eerder te doen. Dat nergens uit blijkt dat verzoeker getraumatiseerd

zou zijn, laat staan dat dit zou kunnen verklaren waarom hij drie dagen voor zijn gedwongen repatriëring

asiel heeft aangevraagd. Het feit dat verzoeker zo lang wachtte om asiel aan te vragen is een indicatie

dat hij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig de ernst

en geloofwaardigheid van de door hem geschetste problemen. Bovendien dient te worden opgemerkt

dat verzoekers asielaanvraag niet om redenen van overmacht laattijdig werd ingediend, doch dat het

eerder een eigen keuze van verzoeker betrof, die hij niet op afdoende wijze weet te vergoelijken.

De Raad merkt nog op dat de laattijdigheid van verzoekers asielaanvraag, hoewel frappant en

gewichtig, niet het enige element is op basis waarvan kan worden besloten dat verzoeker niet in

aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire beschermingsstatus.

In de motivering van de bestreden beslissing wordt er tevens op gewezen dat verzoeker geen enkel

origineel en geloofwaardig document ter staving van zijn identiteit, asielrelaas of reisweg heeft

neergelegd en dat hij een aantal vage, tegenstrijdige en onwaarschijnlijke verklaringen heeft afgelegd.

De motivering dient als een geheel te worden gelezen en niet als samenstelling van componenten die

elk op zich een beslissing kunnen schragen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven die de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hebben doen

besluiten tot de weigering van zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus.

Wat zijn identiteit betreft, voert verzoeker aan dat de verwerende partij niet zou ontkennen dat deze niet

ter discussie staat nu de Pakistaanse ambassade in Brussel hem een tijdelijk paspoort gaf. Verzoeker

stelt dat hij consequent heeft verklaard dat zijn identiteitsdocumenten in beslag waren genomen door de

madrassa. Voor zover de verwerende partij kwade trouw insinueert wat betreft de genoemde

geboortedata, wenst verzoeker op te merken dat “(d)e waarheid is dat de verzoekende partij hier nooit

bij stilgestaan heeft, aangezien dit in Pakistan niet zo relevant is.”. Volgens verzoeker is de houding van

de verwerende partij tegendraads te noemen, in de zin dat zij hem enerzijds verwijt geen

geloofwaardige bewijzen neer te leggen van zijn asielrelaas en anderzijds stelt dat alle documenten in

Pakistan eenvoudig kunnen worden nagemaakt of via corruptie verkregen, waardoor eigenlijk quasi

geen enkel bewijs uit Pakistan voor haar geloofwaardig zou zijn. Verzoeker wijst erop dat het door hem

neergelegd FIR op deze manier zelfs niet inhoudelijk besproken wordt.

De Raad merkt op dat daar waar verzoeker verwijst naar het tijdelijke paspoort waarvan een kopie is

opgenomen in het administratief dossier, dit document geen aanwijzingen bevat wat betreft het ogenblik

van zijn vertrek uit Pakistan of zijn verblijfplaats aldaar. Aangaande verzoekers identiteitskaart en

paspoort wordt in de bestreden beslissing als volgt gesteld: “(…) Uw enige identiteitskaart en paspoort

zouden illegaal zijn verkregen door uw Madrassa en zijn nog steeds in hun bezit. U zou deze

documenten echter nooit zelf hebben aangevraagd omdat uw vader zei dat het niet nodig was

(CGVS, p. 15). Dit is echter weinig aannemelijk. Uit toegevoegde informatie blijkt immers dat
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identiteitskaarten al zeer lang uitgereikt worden in Pakistan en dat quasi elke gerechtigde in het bezit is

van zo’n identiteitskaart. Het is dan ook volstrekt onaannemelijk dat een jongeman zoals u zo’n

identiteitskaart niet nodig zou hebben. (…)”. Verzoeker gaat op het bovenstaande inhoudelijk niet in en

doet er bijgevolg geen afbreuk aan. Dat verzoeker nooit zou stilgestaan hebben bij zijn geboortedatum

en deze in Pakistan niet zo relevant is, is een loze bewering die geen afdoende verklaring biedt voor de

vastgestelde incoherentie dienaangaande.

Met betrekking tot de door verzoeker neergelegde FIR kon het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht het volgende stellen:

“(…)Daarnaast legde u ook geen enkel origineel en geloofwaardig document neer ter staving van

uw asielrelaas (CGVS, p. 4), noch betreffende uw reisweg naar Europa (CGVS, p. 31). Zo legde u ter

staving van uw asielrelaas enkel een kopie neer van een FIR, en kan deze (zoals eerder vermeld) altijd

onderhevig zijn aan het nodige knip- en plakwerk. Ook hier moet opnieuw worden verwezen naar

diezelfde informatie, waaruit blijkt dat alle documenten in Pakistan eenvoudig kunnen worden

nagemaakt of via corruptie worden verkregen. Bovendien bleef u ook bijzonder vaag over wie al uw

documenten had opgestuurd. Zo gaf u aan dat uw vader die had opgestuurd, via e-mail (CGVS, p. 4),

maar gaf u later aan dat uw vader helemaal geen e-mailadres had (CGVS, p. 7). Hetgeen opmerkelijk is

en de authenticiteit van dergelijke documenten verder ondermijnt. Hierop gewezen gaf u aan dat hij het

“misschien met een ander e-mailadres had verstuurd” (CGVS, p. 7-8). De originele e-mail legde u

evenwel niet voor, waardoor het hier een loze bewering betreft. Door het ontbreken van enige

originele en geloofwaardige documenten wordt de vrees die u beweert te hebben, en waarvoor u de

bescherming van de Belgische staat inroept, opnieuw ernstig aangetast. Documenten hebben overigens

enkel een ondersteunende werking, namelijk het ondersteunen van geloofwaardige verklaringen. Op

zich vermogen dergelijke documenten niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas te

herstellen.(…)”. Opnieuw gaat verzoeker niet in op de bovenstaande concrete vaststellingen en doet hij

er bijgevolg geen afbreuk aan.

De Raad herhaalt dat documenten hoe dan ook slechts een ondersteunende bewijswaarde hebben, in

de mate dat ze vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen, quod non in casu. Op zich

vermogen deze documenten aldus niet de geloofwaardigheid van het ongeloofwaardig bevonden

asielrelaas te herstellen. De informatie in het administratief dossier waaruit blijkt dat alle documenten in

Pakistan eenvoudig kunnen worden nagemaakt of via corruptie worden verkregen is slechts van aard de

reeds gebrekkige bewijswaarde van deze documenten nog meer op de helling te plaatsen. Er dient

bovendien te worden vastgesteld dat verzoeker slechts fotokopieën neerlegt en dat aan gemakkelijk

door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën geen bewijswaarde kan worden verleend (RvS 25 juni

2004, nr. 133.135).

Dat verzoeker met betrekking tot zijn training in de madrassa zou hebben verteld wat hij wist en

redelijkerwijze kon weten, neemt niet weg dat zijn verklaringen dienaangaande dermate vaag en

algemeen zijn gebleken dat daaraan geen geloof kan worden gehecht.

Waar in de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoeker geen coherente verklaringen heeft

afgelegd wat betreft het aantal studenten waarmee hij naar Rawalakot werd gestuurd, betoogt verzoeker

dat aanstoot wordt genomen aan details, die makkelijk aan de vertaling te wijten kunnen zijn. Verzoeker

stelt dat hij de verwerende partij heeft uitgelegd dat ze in de auto met zes waren, namelijk vier jongens

en twee begeleiders, en geeft aan dat ze in Rawalakot zelf met zes jongens waren. De Raad kan op

basis van de vragenlijst ingevuld bij de Dienst Vreemdelingenzaken slechts vaststellen dat verzoeker

daar verklaarde dat hij samen met zes andere leerlingen naar Rawalakot en dan naar Aliabad werd

gestuurd (stuk 13, vragenlijst, vraag 3.5). Dat deze discrepantie in verzoekers verklaringen zou kunnen

worden verklaard door een fout in de vertaling, is een loutere veronderstelling die geen steun vindt in het

administratief dossier.

Verzoeker vindt het opvallend “hoe de verwerende partij telkens teruggrijpt naar het interview bij de DVZ

om de beslissing te motiveren”. De verwerende partij weet volgens verzoeker nochtans dat dit interview

zeer snel verloopt en enkel de hoofdzaken van het relaas mag bevatten. Verzoeker stelt dat onmogelijk

van hem kan worden verwacht dat hij tijdens zijn eerste gehoor reeds zijn ganse relaas doet. Hij betoogt

dat de kleinste vermeende tegenstrijdigheid er niet automatisch toe kan leiden dat aan de goede trouw

van de asielzoeker wordt getwijfeld en steunt zich hiervoor op rechtsleer en een arrest van de Raad van

State. De Raad wijst erop dat van de kandidaat-asielzoeker kan worden verwacht dat hij zowel bij de

Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

correcte en eenduidige verklaringen aflegt over om het even welk aspect van zijn relaas. In casu is

gebleken dat de verklaringen die verzoeker heeft afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken

respectievelijk op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op verschillende
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punten niet overeenstemmen. Het argument dat het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken zeer

snel verloopt is dan ook niet bij machte om afbreuk te doen aan de vastgestelde tegenstrijdigheden.

Verzoekers verklaringen bleken meer bepaald tegenstrijdig wat betreft zijn geboortedatum, het aantal

personen dat samen met hem naar Rawalakot werd gestuurd, het aantal keren dat hij naar huis is

geweest en het aantal keren dat hij werd aangerand. Bovendien liet verzoeker na reeds bij de Dienst

Vreemdelingenzaken te vermelden dat zijn oom na zijn vertrek eveneens problemen ondervonden heeft

en dat ook familieleden van hem gedwongen werden om naar de madrassa te gaan, welke incidenten

bezwaarlijk als details kunnen worden beschouwd.

Waar in de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoeker geen idee had welke steden hij

allemaal onderweg naar België was tegengekomen, laat hij gelden dat hij wel in staat was de landen op

te noemen die hij doorkruiste op weg naar België, waardoor men hem geen onwil zou kunnen verwijten.

De Raad merkt op dat het gegeven dat verzoeker niet onwillig zou zijn geweest tijdens zijn gehoor en

getracht heeft om telkens naar best vermogen te antwoorden niet van aard is een ander licht te werpen

op de vaststellingen aangaande de afgelegde verklaringen.

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.

De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat

verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

Immers, artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke

situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Pakistan, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, de

provincie Punjab, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Uit een grondige analyse van de

veiligheidssituatie (EASO Country of Origin Information Report “Pakistan. Security Situation” van juli

2016, gevoegd bij het administratief dossier) 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.

Uit deze informatie blijkt evenwel duidelijk dat de veiligheidssituatie in geheel Pakistan in 2015 verbeterd

is in vergelijking met de eerdere jaren. Uit dezelfde informatie blijkt echter ook dat de veiligheidssituatie

in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2015-2016 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 in mindere mate in 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.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de omvang van het geweld dat zich in de provincie Punjab

voordoet beperkter is 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. In 2015 was de provincie Punjab, in vergelijking

met de rest van Pakistan, relatief vreedzamer. Zowel het aantal terroristische aanslagen, het aantal

‘targeted killings’, als het aantal burgerslachtoffers is er gedaald. Uit dezelfde informatie blijkt dat de stad

Lahore nog steeds het meest getroffen wordt door geweld. Het aantal conflictgerelateerde
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burgerslachtoffers blijft er evenwel laag. Ook in de hoofdstad Islamabad is er sprake van een opvallende

daling in het aantal terroristische aanslagen. In 2015 vonden er in de gehele stad drie aanslagen plaats,

waarbij vier doden te betreuren vielen.

Verzoeker merkt op dat door de verwerende partij niet is stilgestaan bij de grote terreuraanslag die op

27 maart 2016 plaatsvond in Lahore, in de provincie Punjab, waarbij 72 doden vielen. Verzoeker voegt

een persartikel bij waarin bericht wordt over deze aanslag (stuk 3 gevoegd bij het verzoekschrift).

Hoewel de aanval op christenen was gericht zou ze volgens verzoeker vooral moslims hebben gedood.

Verzoeker stelt dat deze aanslag alle internationale media haalde en de aanleiding was voor een

grootschalige militaire anti-terreuroperatie door het Pakistaanse leger (stuk 4 gevoegd bij het

verzoekschrift), maar dat de verwerende partij het kennelijk niet de moeite vindt hieromtrent te

motiveren. De Raad merkt op dat het plaatsvinden van voormelde aanslag geen afbreuk kan doen aan

bovenstaande veiligheidsanalyse, waarin immers wordt erkend dat er zich in Punjab met enige

regelmaat geweldsincidenten voordoen die de vorm aannemen van, onder meer, terroristische

aanslagen en dat Lahore nog steeds het meest getroffen wordt door geweld. Uit de door verzoeker

bijgebrachte informatie blijkt dat de desbetreffende aanslag christenen viseerde. Dat de meeste

slachtoffers moslims zijn doet hier geen afbreuk aan. Deze aanslag bevestigt aldus het in de hoger

weergegeven analyse beschreven patroon van terreuraanslagen die doelgericht van aard zijn en waarbij

voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici

geviseerd worden.

Niettegenstaande er zich in de provincie Punjab met enige regelmaat incidenten voordoen, kan er

geen gewag gemaakt worden van een situatie van ‘open combat’ of van hevige en voortdurende of

ononderbroken gevechten, noch kan gesteld worden dat de mate van willekeurig geweld in de provincie

Punjab dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Actueel is er voor burgers in

de provincie Punjab aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) 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.

2.6. 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.

2.7. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift, en in meest ondergeschikte orde, om de bestreden

beslissing te vernietigen teneinde het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

toe te laten de nodige bijkomende onderzoeksmaatregelen te nemen en een nieuwe beslissing te

nemen. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet

over de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden 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.
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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 zes september tweeduizend zestien door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY C. DIGNEF


