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nr. 175 930 van 6 oktober 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 25 april 2016 heeft

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

23 maart 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 juli 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat C. DE TROYER

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Pakistaanse nationaliteit te bezitten en christen te zijn. Sinds uw geboorte woont u bij

uw ouders in Thatha Faqir Ullah, een dorp nabij de stad Wazirabad in Punjab. In 2015 bent u meerdere

malen in discussie getreden met uw islamitische dorpsgenoot Q.(…) voor de kerk van uw dorp. Op een

dag in september 2015 is Q.(…) samen met andere mensen naar uw huis gekomen. Ze hebben u

geslagen en beschuldigd van belediging van de profeet en verbranding van de koran. De volgende twee

dagen zijn deze mensen teruggekomen en hebben ze u opnieuw geslagen. Op de derde dag bent u ’s

nachts vertrokken naar uw tante in Gujrat, waar u twee dagen bent gebleven. Twee dagen na uw vertrek



RvV X - Pagina 2

uit Thatha Faqir Ullah is Q.(...) bij uw ouders op bezoek geweest en heeft hij hen lastig gevallen.

Sindsdien hebt u niets meer vernomen over Q.(...). U hebt Pakistan verlaten op 8 of 9 september 2015

en reisde over land via Iran en Turkije naar Griekenland. U bent op 5 november 2015 aangekomen in

België, waar u op 16 november 2015 asiel hebt aangevraagd.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een kopie van uw

identiteitskaart, een kopie van de identiteitskaarten van uw ouders en uw broer, een brief van Fr. B.(…)

Y.(…), een kopie van de huwelijksakte van uw ouders, een kopie van de huwelijksakte van uw broer,

een kopie van de doopakte van uw gezin en een kopie van het bewijs van uw vaders aanvraag voor een

nieuwe identiteitskaart. Na uw gehoor stuurde u een kopie van één pagina van uw paspoort op.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

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

administratief dossier) blijkt dat christenen in Pakistan te maken kunnen krijgen met discriminatoire

maatregelen, bedreigingen en geweld. Het Commissariaat-generaal is zich bewust van de precaire

situatie waarin christenen in Pakistan zich kunnen bevinden, maar benadrukt dat elke asielaanvraag

individueel beoordeeld dient te worden, waarbij het onderzoek van uw asielaanvraag met de nodige

omzichtigheid wordt gevoerd. Hieruit volgt dat een verwijzing naar een risicoprofiel, met name het

behoren tot de christelijke gemeenschap, dan ook niet volstaat om aan te tonen dat u in uw land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Een individuele beoordeling van uw vraag naar

internationale bescherming, waarbij u uw vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft dan

ook noodzakelijk.

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen [CGVS] te

worden vastgesteld dat u er echter niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde een

gegronde vrees voor persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico

op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat, dit om

onderstaande redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de oprechtheid van uw verklaringen reeds danig wordt

ondermijnd door uw verklaringen over uw identiteitsdocumenten en vluchtroute. Zo gaf u bij Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) aan dat u uw identiteitskaart had achtergelaten in Pakistan, maar dat u zou

proberen om het document te laten opsturen, terwijl u op het CGVS verklaarde dat uw identiteitskaart

onderweg naar Europa verloren was gegaan (verklaring DVZ, punt 25; gehoorverslag CGVS, p. 26).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkende u uw eerste verklaring te hebben afgelegd en

herhaalde u dat u het document onderweg was verloren (gehoorverslag CGVS, p. 27). Het louter

ontkennen van uw eerdere verklaring over een cruciaal element in uw asielaanvraag kan uw

geloofwaardigheid niet herstellen, temeer omdat u het verlies van de desbetreffende identiteitskaart niet

zou hebben aangegeven bij de Pakistaanse ambassade (gehoorverslag CGVS, p. 26). De voorgelegde

kopie van uw identiteitskaart, die u zou hebben opgevraagd via de website van de National Database

and Registration Authority (NADRA) kan niet overtuigen. Het gaat hier uiteindelijk enkel om een kopie

van een attest, niet eens een kopie van uw eigenlijk identiteitskaart. Daar een kopie steeds onderhevig

kan zijn aan knip- en plakwerk, kan en mag de authenticiteit betwijfeld worden. Ook uw verklaringen

over uw paspoort duiden op een gebrek aan medewerking. Zo verklaarde u dat u in Pakistan over een

vervallen paspoort beschikte, maar bleek u niet bereid om een kopie van dit document te laten opsturen.

Wanneer er geopperd werd om toch een kopie op te vragen, zei u na enige aarzeling dat u dit zou

proberen (gehoorverslag CGVS, p. 18). Uiteindelijk stuurde u een kopie van slechts één pagina van een

paspoort door. Hierover dient opgemerkt te worden dat deze kopie quasi- onleesbaar is, zodat u niet

eens kunt aantonen dat het hier om uw paspoort zou gaan. Ook ontbreken de andere pagina’s zodat het

CGVS geen weet kan hebben van de mogelijke inhoud, zoals mogelijks visums en in- en

uitreisstempels. U wekt dan ook de sterke indruk dat u niet bereid bent uw paspoort voor te leggen,

mogelijks daar de inhoud niet strookt met uw verklaringen. Deze vermoedens worden versterkt door het

vage en niet doorleefde relaas over uw illegale vlucht uit Pakistan via Iran en Turkije in september 2015.

Tijdens uw gehoor op het CGVS kon u geen enkele informatie verstrekken over de reis van Karachi

naar Istanbul, noch wat betreft grensplaatsen (gehoorverslag CGVS, p. 9), noch wat betreft plaatsen

onderweg (gehoorverslag CGVS, p. 10), hoewel u aangaf dat u een groot deel van deze tocht van bijna
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5000 km op de zetel in de bus heeft doorgebracht (gehoorverslag CGVS, p. 9). Deze elementen, die de

indruk wekken dat u uw land eerder en onder andere omstandigheden hebt verlaten, doen reeds

ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Om uw persoonlijke vrees aannemelijk te maken baseert u zich in uw feitenrelaas grotendeels op het

verhaal van de van blasfemie beschuldigde Tariq Yousaf. Tijdens het interview op het Commissariaat-

Generaal wekte u echter meermaals de indruk dat u de informatie over deze blasfemiezaak integraal uit

derde bron (zoals een YouTubefragment, zie infra) hebt gehaald, zonder dat u evenwel uw persoonlijke

relatie met deze persoon kon aantonen.

Zo is het vooreerst al onduidelijk of het hier om een vriend van u of uw neef zou gaan (gehoorverslag

CGVS p. 5). Voorts verklaarde u met stelligheid dat de problemen van Tariq Yousaf zich hebben

voorgedaan op 25 oktober, zoals ook vermeld wordt in het videofragment (zie blauwe map, Tariq Yousaf

Rescue Mission, afbeelding 1), maar slaagde u er niet in zich het exacte jaar te herinneren. Bij DVZ

sprak u over “2012 of 2013” (vragenlijst DVZ, p. 1), op het CGVS had u het aanvankelijk over “5 à 6 jaar

geleden” (gehoorverslag CGVS, p. 25) en zei u later dan weer dat u zeker was dat de incidenten zich

hadden voorgedaan op 25 oktober 2011, daar uw zus rond dezelfde tijd gehuwd zou zijn (gehoorverslag

CGVS, p. 26). Toen u gevraagd werd dit laatste jaartal te bevestigen, veranderde u uw verklaringen

eerst naar “2011 of 2013” en herhaalde u ten slotte dat de problemen met Tariq Yousaf

hadden plaatsgevonden in 2011 (gehoorverslag CGVS, p. 26). Uit de informatie waarover het CGVS

beschikt blijkt echter dat Tariq Yousaf problemen kreeg op 25 oktober 2013 en naar Thailand vluchtte in

mei 2014 (“Rescue Christians saves another Pakistani”). U verklaarde overigens enkel op de hoogte te

zijn van Tariq Yousaf’s verblijf in Thailand door een videofragment dat u op YouTube gezien zou

hebben, wat verder benadrukt dat dit YouTube- fragment uw primaire bron van kennis vormt

(gehoorverslag CGVS, p. 25). Bovendien kon u het CGVS geen verdere informatie geven over het

verloop van dit incident. Nochtans verklaarde u dat het slachtoffer een neef van u zou zijn die slechts “4

à 5 huizen verder” dan uw familie zou gewoond hebben (gehoorverslag CGVS, p. 21) en blijkt uit

onze informatie dat er ook huiszoekingen zouden hebben plaatsgevonden bij familieleden van de

beschuldigde (Tariq Yousaf Rescue Mission, afbeelding 7). Om bovenstaande redenen, en gezien het

gebrek aan documenten die uw persoonlijke betrokkenheid kunnen aantonen, kan uw subjectieve vrees

op basis van de zaak Tariq Yousaf ernstig in twijfel getrokken worden.

Gezien uw kennis van het verhaal van Tariq Yousaf en van het algemene verloop van blasfemiezaken in

Pakistan, is het bovendien onwaarschijnlijk dat u zich naar eigen zeggen niet bewust was van de risico’s

op het moment dat u als christen besloot uw islamitische dorpsgenoot Q.(...) aan te spreken voor de

kerk van uw dorp (gehoorverslag CGVS, p. 24). Eerder in het gehoor voor het CGVS gaf u immers al

aan dat een dergelijke toenadering leidt tot een aangifte van blasfemie (“als je durft tegen hen te

spreken dan gaan ze je beschuldigen van blasfemie”, gehoorverslag CGVS, p. 24) en dat er in dat geval

geen bescherming mogelijk is voor de beschuldigde (gehoorverslag CGVS, p. 14). U wist dat Q.(...) zich

recentelijk verbonden had aan een islamitische groepering (gehoorverslag CGVS, p. 12), dat de

betrokken religieuze leiders steeds samenkomen in gevallen van blasfemie (“Als er ooit zo’n incident

gebeurt, dan komen alle maulvis samen”, gehoorverslag CGVS, p. 12) en dat de gevolgen voor leden

van de christelijke gemeenschap zeer ernstig kunnen zijn, gaande van levenslange gevangenisstraf

tot gedwongen bekering tot de islam (“zij willen dat wij nooit meer vrijkomen, ofwel moeten we ons

bekeren tot de islam”, gehoorverslag CGVS, p. 14). In dit licht is het dan ook volstrekt ongeloofwaardig

dat u Q.(...) meermaals aangesproken zou hebben op zijn gedrag en vooral zijn houding als moslim

naar u en andere christenen toe (“ik heb hem een keer aangesproken en ik zei dat het niet goed was dat

hij daar kwam staan met jongens, [dat] zij komen ons altijd lastig vallen als wij bidden in de kerk”,

gehoorverslag CGVS, p. 11). Volgens uw eigen verklaringen was u immers op de hoogte van het risico

dat u hierbij nam, wat uw bewering toch in discussie te zijn gegaan met Q.(...) volstrekt onaannemelijk

maakt.

Bovenop uw weinig aannemelijke uitleg over de concrete aanleiding van uw problemen werden er ook

verder in uw verklaringen meerdere inconsistenties vastgesteld die ernstig afbreuk doen aan de

geloofwaardigheid van uw relaas. Zo kon u vooreerst geen duidelijkheid scheppen over de aard van de

beschuldiging die tegen u uitgesproken zou zijn, met name verbranding van de koran of belediging van

de profeet (gehoorverslag CGVS p. 11, 13, 21, 22). Deze onwetendheid is opmerkelijk aangezien de

Pakistaanse blasfemiewetgeving sterk verschillende strafmaten voor deze misdrijven voorziet: tot

levenslang in het geval van verbranding de koran, en tot doodstraf in het geval van belediging van de

profeet (Pakistan Penal Code, art. 295B en 295C). In tegenstelling tot het verhaal van Tariq Yousaf,

waarin het indienen van een First Information Report (FIR) als katalysator van de problemen werkte, zou
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er in uw geval bovendien nooit een FIR zijn ingediend, of heeft u hier althans geen weet van. Op de

vraag of u bescherming hebt gezocht bij een organisatie zoals Rescue Christians, die bovengenoemde

hielp vluchten uit Pakistan (Tariq Yousaf Rescue Mission, afbeelding 4, 5, 6, 8; gehoorverslag CGVS, p.

10), antwoordde u dat dergelijke organisaties enkel tussenkomen “als de problemen heel erg worden”

(gehoorverslag CGVS, p. 21), een opmerking waarmee u zelf de ernst van uw zaak ondermijnt.

Bovendien is het weinig waarschijnlijk dat deze organisatie die zoveel deed voor Tariq niet hetzelfde en

meer zou doen voor u, temeer u een neef van hun vorige beschermeling zou zijn. De door u opgegeven

chronologie van de feiten bevat verder een opvallende tegenstrijdigheid die u niet afdoende hebt kunnen

verklaren. Zo vertelde u in het interview op DVZ dat u op de dag dat u voor het eerst geslagen werd

naar uw tante in Gujrat bent vertrokken, maar zei u op het CGVS dat u pas op de derde dag na het

eerste bezoek van Q.(...) vertrokken bent (vragenlijst DVZ, p. 2; gehoorverslag CGVS, p. 26).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkende u enkel eerstgenoemde verklaring te

hebben afgelegd (gehoorverslag CGVS, p. 26). Dit louter ontkennen van uw eerdere uitspraken kan uw

geloofwaardigheid niet herstellen, aangezien u de bovenstaande daden van geweld als een centraal

element in uw relaas beschouwt. Verder is het ook opvallend dat u geen klaarheid kon scheppen over

de precieze bedreigingen die geuit werden ten opzichte van uw familie: op DVZ verklaarde u dat de

personen in kwestie uw huis in brand zouden steken indien u zich niet zou aangeven bij de politie, terwijl

u het op het CGVS aanvankelijk enkel had over “lastig vallen” (vragenlijst DVZ, p. 2; gehoorverslag

CGVS, p. 24). Hiermee geconfronteerd, repliceerde u dan weer dat de belagers dreigden om de

volledige christelijke wijk in brand te steken en verwees u opnieuw naar het gewoonlijke verloop van

blasfemiezaken (“Dat is normaal zo, dat zeggen ze altijd”, gehoorverslag CGVS, p. 24). Ten slotte is het

ook onwaarschijnlijk dat u in uw recente telefoongesprekken met uw ouders niet hebt gepolst naar de

actuele situatie in uw dorp en dat u tijdens het interview voor het CGVS bijgevolg niet kon aangeven of

uw ouders recent nog problemen hebben gehad met Q.(...) (gehoorverslag CGVS, p. 23). Gezien deze

verschillende inconsistente verklaringen kan het Commissariaat-Generaal dan ook geen enkel geloof

hechten aan uw persoonlijke vrees.

De overige door u neergelegde documenten veranderen bovenstaande vaststellingen niet. De kopie van

de identiteitskaarten van uw ouders en broer en de kopie van het bewijs van uw vaders aanvraag voor

een nieuwe identiteitskaart bevatten immers informatie die niet in twijfel wordt getrokken. De kopie van

de huwelijksakte van uw ouders, de kopie van de huwelijksakte van uw broer en de kopie van de

doopakte van uw gezin wijzen er op dat u mogelijks christen bent, maar voegen niets toe aan uw

verklaringen betreffende uw persoonlijke vrees. De onlangs verstuurde brief van priester B.(…) Y.(…),

ten slotte, heeft een duidelijk gesolliciteerd karakter. De auteur van deze brief was immers niet

betrokken bij de feiten (gehoorverslag CGVS, p. 16), biedt geen concrete informatie over uw

persoonlijke problemen en verwijst evenmin naar het verwante verhaal van uw neef Tariq Yousaf.

Overigens dient hierbij nog opgemerkt te worden dat elk van uw kerkelijke documenten werd

opgesteld door de kerk van Jamke Cheema, een dorp op een uur rijden van uw eigen woonplaats, in

plaats van door uw eigen kerk.

Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, zodat u noch de

vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

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

administratief dossier), blijkt voorts dat veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2015

problematisch blijft. Het noordwesten van Pakistan wordt nog steeds geteisterd door een open strijd

tussen extremistische elementen en regeringstroepen. Uit dezelfde informatie blijkt echter dat het hier

om een uiterst lokaal conflict gaat, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de grensregio tussen Pakistan en

Afghanistan, meer bepaald in de Federally Administered Tribal Areas (FATA) en Khyber-Pakhtunkwa

(KP). Hoewel de situatie in de provincies Punjab, Sindh, Balochistan, en in Pakistan controlled Kashmir

(PcK) verontrustend en zorgwekkend kan voorkomen, is de omvang en de intensiteit van het geweld er

beduidend lager dan in het noordwesten van Pakistan. Daar het geweldsniveau en de impact van het

geweld in Pakistan regionaal erg verschillend te zijn, dient niet alleen rekening te worden gehouden met

de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar

u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Pakistan, dient in casu

de veiligheidssituatie in de provincie Punjab te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de 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. 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.

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.

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, A, (2) van het Internationaal

Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en 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).

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 wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 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
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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 staatlozen kan de Raad

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

staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

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

administratief dossier) blijkt dat christenen in Pakistan te maken kunnen krijgen met discriminatoire

maatregelen, bedreigingen en geweld. Het Commissariaat-generaal is zich bewust van de precaire

situatie waarin christenen in Pakistan zich kunnen bevinden, maar benadrukt dat elke asielaanvraag

individueel beoordeeld dient te worden, waarbij het onderzoek van uw asielaanvraag met de nodige

omzichtigheid wordt gevoerd. Hieruit volgt dat een verwijzing naar een risicoprofiel, met name het

behoren tot de christelijke gemeenschap, dan ook niet volstaat om aan te tonen dat u in uw land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Een individuele beoordeling van uw vraag naar

internationale bescherming, waarbij u uw vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft dan

ook noodzakelijk.

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen [CGVS] te

worden vastgesteld dat u er echter niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde een

gegronde vrees voor persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico

op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat, dit om

onderstaande redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de oprechtheid van uw verklaringen reeds danig wordt

ondermijnd door uw verklaringen over uw identiteitsdocumenten en vluchtroute. Zo gaf u bij Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) aan dat u uw identiteitskaart had achtergelaten in Pakistan, maar dat u zou

proberen om het document te laten opsturen, terwijl u op het CGVS verklaarde dat uw identiteitskaart

onderweg naar Europa verloren was gegaan (verklaring DVZ, punt 25; gehoorverslag CGVS, p. 26).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkende u uw eerste verklaring te hebben afgelegd en

herhaalde u dat u het document onderweg was verloren (gehoorverslag CGVS, p. 27). Het louter

ontkennen van uw eerdere verklaring over een cruciaal element in uw asielaanvraag kan uw

geloofwaardigheid niet herstellen, temeer omdat u het verlies van de desbetreffende identiteitskaart niet

zou hebben aangegeven bij de Pakistaanse ambassade (gehoorverslag CGVS, p. 26). De voorgelegde

kopie van uw identiteitskaart, die u zou hebben opgevraagd via de website van de National Database

and Registration Authority (NADRA) kan niet overtuigen. Het gaat hier uiteindelijk enkel om een kopie

van een attest, niet eens een kopie van uw eigenlijk identiteitskaart. Daar een kopie steeds onderhevig

kan zijn aan knip- en plakwerk, kan en mag de authenticiteit betwijfeld worden. Ook uw verklaringen

over uw paspoort duiden op een gebrek aan medewerking. Zo verklaarde u dat u in Pakistan over een

vervallen paspoort beschikte, maar bleek u niet bereid om een kopie van dit document te laten opsturen.

Wanneer er geopperd werd om toch een kopie op te vragen, zei u na enige aarzeling dat u dit zou

proberen (gehoorverslag CGVS, p. 18). Uiteindelijk stuurde u een kopie van slechts één pagina van een

paspoort door. Hierover dient opgemerkt te worden dat deze kopie quasi- onleesbaar is, zodat u niet

eens kunt aantonen dat het hier om uw paspoort zou gaan. Ook ontbreken de andere pagina’s zodat het

CGVS geen weet kan hebben van de mogelijke inhoud, zoals mogelijks visums en in- en

uitreisstempels. U wekt dan ook de sterke indruk dat u niet bereid bent uw paspoort voor te leggen,

mogelijks daar de inhoud niet strookt met uw verklaringen. Deze vermoedens worden versterkt door het
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vage en niet doorleefde relaas over uw illegale vlucht uit Pakistan via Iran en Turkije in september 2015.

Tijdens uw gehoor op het CGVS kon u geen enkele informatie verstrekken over de reis van Karachi

naar Istanbul, noch wat betreft grensplaatsen (gehoorverslag CGVS, p. 9), noch wat betreft plaatsen

onderweg (gehoorverslag CGVS, p. 10), hoewel u aangaf dat u een groot deel van deze tocht (…) op de

zetel in de bus heeft doorgebracht (gehoorverslag CGVS, p. 9). Deze elementen, die de indruk wekken

dat u uw land eerder en onder andere omstandigheden hebt verlaten, doen reeds ernstig afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Om uw persoonlijke vrees aannemelijk te maken baseert u zich in uw feitenrelaas grotendeels op het

verhaal van de van blasfemie beschuldigde Tariq Yousaf. Tijdens het interview op het Commissariaat-

Generaal wekte u echter meermaals de indruk dat u de informatie over deze blasfemiezaak integraal uit

derde bron (zoals een YouTubefragment, zie infra) hebt gehaald, zonder dat u evenwel uw persoonlijke

relatie met deze persoon kon aantonen.

Zo is het vooreerst al onduidelijk of het hier om een vriend van u of uw neef zou gaan (gehoorverslag

CGVS p. 5). Voorts verklaarde u met stelligheid dat de problemen van Tariq Yousaf zich hebben

voorgedaan op 25 oktober, zoals ook vermeld wordt in het videofragment (zie blauwe map, Tariq Yousaf

Rescue Mission, afbeelding 1), maar slaagde u er niet in zich het exacte jaar te herinneren. Bij DVZ

sprak u over “2012 of 2013” (vragenlijst DVZ, p. 1), op het CGVS had u het aanvankelijk over “5 à 6 jaar

geleden” (gehoorverslag CGVS, p. 25) en zei u later dan weer dat u zeker was dat de incidenten zich

hadden voorgedaan op 25 oktober 2011, daar uw zus rond dezelfde tijd gehuwd zou zijn (gehoorverslag

CGVS, p. 26). Toen u gevraagd werd dit laatste jaartal te bevestigen, veranderde u uw verklaringen

eerst naar “2011 of 2013” en herhaalde u ten slotte dat de problemen met Tariq Yousaf

hadden plaatsgevonden in 2011 (gehoorverslag CGVS, p. 26). Uit de informatie waarover het CGVS

beschikt blijkt echter dat Tariq Yousaf problemen kreeg op 25 oktober 2013(…) (“Rescue

Christians saves another Pakistani”). U verklaarde overigens enkel op de hoogte te zijn van Tariq

Yousaf’s verblijf in Thailand door een videofragment dat u op YouTube gezien zou hebben, wat verder

benadrukt dat dit YouTube- fragment uw primaire bron van kennis vormt (gehoorverslag CGVS, p. 25).

Bovendien kon u het CGVS geen verdere informatie geven over het verloop van dit incident. Nochtans

verklaarde u dat het slachtoffer een neef van u zou zijn die slechts “4 à 5 huizen verder” dan uw familie

zou gewoond hebben (gehoorverslag CGVS, p. 21) en blijkt uit onze informatie dat er ook

huiszoekingen zouden hebben plaatsgevonden bij familieleden van de beschuldigde (Tariq Yousaf

Rescue Mission, afbeelding 7). Om bovenstaande redenen, en gezien het gebrek aan documenten die

uw persoonlijke betrokkenheid kunnen aantonen, kan uw subjectieve vrees op basis van de zaak Tariq

Yousaf ernstig in twijfel getrokken worden.

Gezien uw kennis van het verhaal van Tariq Yousaf en van het algemene verloop van blasfemiezaken in

Pakistan, is het bovendien onwaarschijnlijk dat u zich naar eigen zeggen niet bewust was van de risico’s

op het moment dat u als christen besloot uw islamitische dorpsgenoot Q.(...) aan te spreken voor de

kerk van uw dorp (gehoorverslag CGVS, p. 24). Eerder in het gehoor voor het CGVS gaf u immers al

aan dat een dergelijke toenadering leidt tot een aangifte van blasfemie (“als je durft tegen hen te

spreken dan gaan ze je beschuldigen van blasfemie”, gehoorverslag CGVS, p. 24) en dat er in dat geval

geen bescherming mogelijk is voor de beschuldigde (gehoorverslag CGVS, p. 14). U wist dat Q.(...) zich

recentelijk verbonden had aan een islamitische groepering (gehoorverslag CGVS, p. 12), dat de

betrokken religieuze leiders steeds samenkomen in gevallen van blasfemie (“Als er ooit zo’n incident

gebeurt, dan komen alle maulvis samen”, gehoorverslag CGVS, p. 12) en dat de gevolgen voor leden

van de christelijke gemeenschap zeer ernstig kunnen zijn, gaande van levenslange gevangenisstraf

tot gedwongen bekering tot de islam (“zij willen dat wij nooit meer vrijkomen, ofwel moeten we ons

bekeren tot de islam”, gehoorverslag CGVS, p. 14). In dit licht is het dan ook volstrekt ongeloofwaardig

dat u Q.(...) meermaals aangesproken zou hebben op zijn gedrag en vooral zijn houding als moslim

naar u en andere christenen toe (“ik heb hem een keer aangesproken en ik zei dat het niet goed was dat

hij daar kwam staan met jongens, [dat] zij komen ons altijd lastig vallen als wij bidden in de kerk”,

gehoorverslag CGVS, p. 11). Volgens uw eigen verklaringen was u immers op de hoogte van het risico

dat u hierbij nam, wat uw bewering toch in discussie te zijn gegaan met Q.(...) volstrekt onaannemelijk

maakt.

Bovenop uw weinig aannemelijke uitleg over de concrete aanleiding van uw problemen werden er ook

verder in uw verklaringen meerdere inconsistenties vastgesteld die ernstig afbreuk doen aan de

geloofwaardigheid van uw relaas. Zo kon u vooreerst geen duidelijkheid scheppen over de aard van de

beschuldiging die tegen u uitgesproken zou zijn, met name verbranding van de koran of belediging van

de profeet (gehoorverslag CGVS p. 11, 13, 21, 22). Deze onwetendheid is opmerkelijk aangezien de
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Pakistaanse blasfemiewetgeving sterk verschillende strafmaten voor deze misdrijven voorziet: tot

levenslang in het geval van verbranding de koran, en tot doodstraf in het geval van belediging van de

profeet (Pakistan Penal Code, art. 295B en 295C). In tegenstelling tot het verhaal van Tariq Yousaf,

waarin het indienen van een First Information Report (FIR) als katalysator van de problemen werkte, zou

er in uw geval bovendien nooit een FIR zijn ingediend, of heeft u hier althans geen weet van. Op de

vraag of u bescherming hebt gezocht bij een organisatie zoals Rescue Christians, die bovengenoemde

hielp vluchten uit Pakistan (Tariq Yousaf Rescue Mission, afbeelding 4, 5, 6, 8; gehoorverslag CGVS, p.

10), antwoordde u dat dergelijke organisaties enkel tussenkomen “als de problemen heel erg worden”

(gehoorverslag CGVS, p. 21), een opmerking waarmee u zelf de ernst van uw zaak ondermijnt.

Bovendien is het weinig waarschijnlijk dat deze organisatie die zoveel deed voor Tariq niet hetzelfde en

meer zou doen voor u, temeer u een neef van hun vorige beschermeling zou zijn. De door u opgegeven

chronologie van de feiten bevat verder een opvallende tegenstrijdigheid die u niet afdoende hebt kunnen

verklaren. Zo vertelde u in het interview op DVZ dat u op de dag dat u voor het eerst geslagen werd

naar uw tante in Gujrat bent vertrokken, maar zei u op het CGVS dat u pas op de derde dag na het

eerste bezoek van Q.(...) vertrokken bent (vragenlijst DVZ, p. 2; gehoorverslag CGVS, p. 26).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkende u enkel eerstgenoemde verklaring te

hebben afgelegd (gehoorverslag CGVS, p. 26). Dit louter ontkennen van uw eerdere uitspraken kan uw

geloofwaardigheid niet herstellen, aangezien u de bovenstaande daden van geweld als een centraal

element in uw relaas beschouwt. Verder is het ook opvallend dat u geen klaarheid kon scheppen over

de precieze bedreigingen die geuit werden ten opzichte van uw familie: op DVZ verklaarde u dat de

personen in kwestie uw huis in brand zouden steken indien u zich niet zou aangeven bij de politie, terwijl

u het op het CGVS aanvankelijk enkel had over “lastig vallen” (vragenlijst DVZ, p. 2; gehoorverslag

CGVS, p. 24). Hiermee geconfronteerd, repliceerde u dan weer dat de belagers dreigden om de

volledige christelijke wijk in brand te steken en verwees u opnieuw naar het gewoonlijke verloop van

blasfemiezaken (“Dat is normaal zo, dat zeggen ze altijd”, gehoorverslag CGVS, p. 24). Ten slotte is het

ook onwaarschijnlijk dat u in uw recente telefoongesprekken met uw ouders niet hebt gepolst naar de

actuele situatie in uw dorp en dat u tijdens het interview voor het CGVS bijgevolg niet kon aangeven of

uw ouders recent nog problemen hebben gehad met Q.(...) (gehoorverslag CGVS, p. 23). Gezien deze

verschillende inconsistente verklaringen kan het Commissariaat-Generaal dan ook geen enkel geloof

hechten aan uw persoonlijke vrees.

De overige door u neergelegde documenten veranderen bovenstaande vaststellingen niet. De kopie van

de identiteitskaarten van uw ouders en broer en de kopie van het bewijs van uw vaders aanvraag voor

een nieuwe identiteitskaart bevatten immers informatie die niet in twijfel wordt getrokken. De kopie van

de huwelijksakte van uw ouders, de kopie van de huwelijksakte van uw broer en de kopie van de

doopakte van uw gezin wijzen er op dat u mogelijks christen bent, maar voegen niets toe aan uw

verklaringen betreffende uw persoonlijke vrees. De onlangs verstuurde brief van priester B.(…) Y.(…),

ten slotte, heeft een duidelijk gesolliciteerd karakter. De auteur van deze brief was immers niet

betrokken bij de feiten (gehoorverslag CGVS, p. 16), biedt geen concrete informatie over uw

persoonlijke problemen en verwijst evenmin naar het verwante verhaal van uw neef Tariq Yousaf.

Overigens dient hierbij nog opgemerkt te worden dat elk van uw kerkelijke documenten werd

opgesteld door de kerk van Jamke Cheema, een dorp op een uur rijden van uw eigen woonplaats, in

plaats van door uw eigen kerk.

Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, zodat u noch de

vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend. (…)”.

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

In antwoord op de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid in verzoekers verklaringen

omtrent zijn identiteitskaart, laat verzoeker gelden dat hij nooit verklaard heeft zijn identiteitskaart in

Pakistan te hebben achtergelaten. Hij stelt dat deze in Iran verloren raakte. Volgens verzoeker kan een

vertalingsfout niet uitgesloten worden. Wat betreft het attest van de National Database and Registration

Authority (NADRA), stelt verzoeker dat NADRA nochtans een officiële site is, die het toelaat paspoorten

en biometrische identiteitskaarten voor Pakistan te krijgen. Het zou hier om een officieel document

gaan, waarin dezelfde officiële gegevens van verzoeker zijn opgenomen als dewelke terug te vinden zijn

op de eerste pagina van zijn paspoort. Wat betreft zijn paspoort, stelt verzoeker dat hij tijdens zijn

gehoor heeft aangegeven dat zijn vriend zijn paspoort bijhield. Zijn vriend zou dit paspoort verloren zijn

en verzoeker zou enkel de eerste pagina ervan hebben kunnen krijgen. De Raad stelt op basis van het

administratief dossier vast dat waar verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij zijn
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identiteitskaart in Pakistan heeft achtergelaten (stuk 10, verklaring DVZ, punt 25), hij op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aangaf dat zijn identiteitskaart

onderweg verloren is gegaan (stuk 5, gehoorverslag, p. 26). De eenvoudige ontkenning van wat

verzoeker blijkens het verslag van zijn interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft verklaard

vermag geen afbreuk te doen aan de vastgestelde tegenstrijdigheid. Verzoeker staaft evenmin zijn blote

bewering dat een vertaalfout mogelijks ten grondslag ligt aan deze tegenstrijdigheid. Verzoeker toont

niet aan dat er communicatieproblemen zijn geweest met de tolk voor de Dienst Vreemdelingenzaken of

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker heeft bovendien

verklaard dat zijn interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken goed verlopen was (stuk 5,

gehoorverslag, p. 2) en hij ondertekende het verslag ervan (stuk 10, verklaring DVZ, p. 12). Het is niet

ernstig om louter hypothetisch te stellen dat zijn verklaringen verkeerd vertaald zouden zijn. Dat NADRA

officiële identiteitsdocumenten aflevert, neemt niet weg dat verzoeker slechts een kopie van een attest

van NADRA voorlegt. Nog daargelaten de vaststelling dat verzoeker aldus nalaat zijn eigenlijke

identiteitskaart voor te leggen, dient hij erop te worden gewezen dat aan gemakkelijk door knip- en

plakwerk te fabriceren fotokopieën geen bewijswaarde kan worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr.

133.135). Dat de gegevens van voormeld attest overeenstemmen met de gegevens van de eerste

pagina van verzoekers paspoort, neemt niet weg dat verzoeker ook van dit paspoort een onvolledige

kopie neerlegt. Het betreft immers enkel de eerste pagina ervan, waardoor de Belgische asielinstanties

geen zicht hebben op eventuele visa of in- en uitreisstempels die zich mogelijks op de andere pagina’s

van het paspoort bevinden. De louter blote bewering als zou verzoekers vriend, die het paspoort

volgens zijn verklaringen bijhield, dit verloren zijn en verzoeker enkel de eerste pagina ervan hebben

kunnen krijgen, is geen afdoende verklaring. Dat verzoekers familie stappen zou ondernomen hebben

om voor verzoeker een nieuwe identiteitskaart te krijgen, doet geen afbreuk aan de hoger weergegeven

vaststellingen aangaande verzoekers identiteitsdocumenten.

Waar verzoeker van mening is dat hij tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen heel duidelijk is geweest over zijn reisweg en zonder meer herhaalt wat

hij daaromtrent heeft verklaard, doet hij geen afbreuk aan de bestreden beslissing waar deze stelt als

volgt: “(…) Deze vermoedens worden versterkt door het vage en niet doorleefde relaas over uw illegale

vlucht uit Pakistan via Iran en Turkije in september 2015. Tijdens uw gehoor op het CGVS kon u geen

enkele informatie verstrekken over de reis van Karachi naar Istanbul, noch wat betreft grensplaatsen

(gehoorverslag CGVS, p. 9), noch wat betreft plaatsen onderweg (gehoorverslag CGVS, p. 10), hoewel

u aangaf dat u een groot deel van deze tocht (…) op de zetel in de bus heeft doorgebracht

(gehoorverslag CGVS, p. 9). (…)”.

Verzoeker bevestigt dat Tariq Yousaf een neef is van hem. Waar in de bestreden beslissing wordt

vastgesteld dat verzoeker geen duidelijke en coherente verklaringen heeft afgelegd over het tijdstip

waarop de problemen van Tariq Yousaf zich voordeden, voert hij aan dat uit zijn gehoorverslag blijkt dat

hij niet zeker was van het jaar aangezien hij over “3, 4, 5 jaar geleden” spreekt nadat hij eerder “2011 of

2013” heeft gezegd. Verzoeker beweert vanaf het begin van zijn gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken onzeker te zijn geweest over het jaar waarin Tariq Yousaf problemen kende en

slechts wegens het aandringen van de dossierbehandelaar van 2011 te hebben gesproken. Hij stelt dat

indien hij zijn informatie werkelijk uit het Youtube-fragment zou hebben gehaald, hij zeker de moeite zou

hebben genomen om deze correct in te studeren en alle belangrijke datums voor zijn gehoor te

onthouden. De Raad merkt vooreerst op dat waar verzoeker thans stelt dat Tariq Yousaf een neef van

hem zou zijn, hij geen afbreuk doet aan de vaststelling dat hij dienaangaande geen eenduidige

verklaringen heeft afgelegd tijdens zijn gehoor (stuk 5, gehoorverslag, p. 5). Van een asielzoeker mag

bovendien worden verwacht dat levensbepalende ervaringen in het geheugen gegrift zouden staan zo

zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben waardoor deze persoon daar in een later stadium

nog een gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven. In dit opzicht kan evenzeer van

verzoeker worden verwacht dat hij zich minstens correct het jaartal kan herinneren waarin een familielid

van hem in de problemen kwam op basis van gelijkaardige beschuldigingen als dewelke er in

verzoekers geval toe geleid hebben dat hij zijn land van herkomst diende te ontvluchten, quod non. Het

betreft hier trouwens allerminst “een kleine onduidelijkheid”, maar een element dat in ernstige mate

afbreuk doet aan de subjectieve vrees die verzoeker zou koesteren naar aanleiding van wat Tariq

Yousaf is overkomen. In zoverre verzoeker suggereert dat hij onder invloed van de dossierbehandelaar

het verkeerde jaartal zou hebben genoemd, kan hij niet worden gevolgd. Gevraagd wanneer de

problemen met zijn neef zich precies hadden voorgedaan, antwoordde verzoeker: “2011, 25 oktober”.

Wanneer de dossierbehandelaar dit jaartal herhaalt, is het verzoeker die uit eigen beweging plots

aangeeft dat het 2011 of 2013 moet zijn geweest. Het is niet ernstig de dossierbehandelaar

verantwoordelijk te houden voor verzoekers incoherente verklaringen.
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Waar het in de bestreden beslissing ongeloofwaardig wordt bevonden dat verzoeker Q. meermaals

aangesproken zou hebben op zijn gedrag en zijn houding als moslim naar hemzelf en andere christenen

toe, gelet op het feit dat uit zijn verklaringen blijkt dat hij op de hoogte was van het risico dat hij hierbij

nam, betoogt verzoeker dat het niet zijn bedoeling was moslims aan te vallen. Hij zou slechts hebben

uitgelegd dat elkeen zijn godsdienst heeft en dat dit geen reden is om te vechten. Op het ogenblik van

de discussies zou verzoeker bovendien niet aan de gevolgen van zijn daad hebben gedacht. Verzoeker

wijst erop dat hij reeds tijdens zijn gehoor verduidelijkte dat hij spontaan gereageerd had toen hij Q.

verkeerde dingen over zijn geloof hoorde zeggen. De Raad is van mening dat het niet aannemelijk is dat

verzoeker gedurende drie tot vier maanden bij herhaling een discussie zou zijn aangegaan met Q. gelet

op zijn verklaringen waaruit blijkt dat verzoeker in de wetenschap verkeerde dat het uiten van kritiek

tegen dergelijk persoon potentieel ernstige gevolgen kan hebben (stuk 5, gehoorverslag, p. 14, 24).

Verzoekers verklaringen dat hij gedurende een aantal maanden meerdere discussies had en dat hij Q.

soms probeerde te negeren doen afbreuk aan zijn bewering dat het om een spontane reactie ging en

wijzen er in tegendeel op dat de rede er hem alsnog van had kunnen weerhouden Q. terecht te wijzen

(stuk 5, gehoorverslag, p. 12).

Verzoeker voert aan dat hij geen moslim, advocaat of jurist is en dat het bijgevolg niet mag verbazen dat

hij niet weet welke straffen hij zou kunnen oplopen in geval van blasfemie. Hij meent in tegendeel dat

deze onwetendheid zijn reactie spontaan maakt. Wat betreft organisaties als Rescue Christians, wenst

verzoeker te benadrukken dat hij heeft uitgelegd dat deze organisaties zich niet bezighouden met

gevallen die niet bij het grote publiek gekend zijn en dat waar hij het heeft over “ernstige gevallen”, hij

doelt op gevallen die door iedereen gekend zijn, bijvoorbeeld op basis van een YouTube-video. De

Raad is samen met de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van oordeel dat

het feit dat verzoeker geen duidelijkheid kan scheppen over de aard van de beschuldiging die tegen

hem zou zijn uitgesproken – het verbranden van de koran, dan wel het beledigen van de profeet –

afbreuk doet aan zijn geloofwaardigheid, gelet op de sterk verschillende strafmaten die voor deze

misdrijven in de Pakistaanse strafwet zijn voorzien. Dat verzoeker geen moslim of jurist is, neemt niet

weg dat van hem mag worden verwacht dat hij zou hebben geïnformeerd over wat hem precies boven

het hoofd hangt, quod non. Dat verzoeker geen beroep kon doen op een organisatie als Rescue

Christians omdat deze zich enkel zouden bezighouden met zaken die bekend zijn bij het grote publiek

en aandacht van de media krijgen, is een loze bewering die geen steek houdt.

Waar verzoeker zijn tegenstrijdige verklaringen aangaande het ogenblik waarop hij naar zijn tante in

Gujrat zou zijn vertrokken tracht uit te leggen door te wijzen op een vertaalprobleem, beperkt hij zich tot

een blote bewering die hij op geen enkele wijze staaft. Verzoeker toont niet aan dat er

communicatieproblemen zijn geweest met de tolk tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen. Uit het gehoorverslag blijkt niet dat er zich moeilijkheden hebben

voorgedaan op het vlak van de communicatie en verzoeker bevestigde aan het begin van het gehoor

dat hij de tolk goed begreep (stuk 5, gehoorverslag, p. 2). Het is niet ernstig om louter hypothetisch te

stellen dat zijn verklaringen verkeerd vertaald zouden zijn.

Waar verzoeker stelt de inhoud van de bedreigingen aan het adres van zijn familie niet juist te kunnen

weergeven en dat hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft verduidelijkt dat de bedreigingen verband

hielden met brandstichting aangezien iedereen die van blasfemie wordt beschuldigd en weigert zijn huis

te verlaten dergelijke bedreigingen ondergaat, doet hij geen afbreuk aan de vaststelling dat zijn

verklaringen hieromtrent niet eenduidig blijken. Waar verzoeker erop wijst tijdens zijn gehoor te hebben

vermeld dat hij een maand na zijn aankomst in België telefonisch contact heeft gehad met zijn ouders

en “aandacht geschonken heeft aan zijn situatie”, doet hij geen afbreuk aan de vaststelling dat uit zijn

verklaringen is gebleken dat hij niet meer geïnformeerd heeft naar de eventuele problemen die zijn

familie nog met Q. zou hebben gehad, hetgeen in ernstige mate afbreuk doet aan de ernst van zijn

voorgehouden vrees (stuk 5, gehoorverslag, p. 23, 24).

Waar verzoeker in verband met het attest van priester B. Y. laat gelden dat de documenten die

asielzoekers bij hun dossier voegen altijd door hen persoonlijk worden opgevraagd en dat de opsteller

van het attest niet betrokken is bij verzoekers problemen – op basis van welk gegeven het volgens

verzoeker vaststaat dat dit attest op objectieve wijze werd opgesteld –, doet verzoeker geen afbreuk aan

volgend pertinent motief van de bestreden beslissing: “(…) De onlangs verstuurde brief van priester

B.(…) Y.(…), ten slotte, heeft een duidelijk gesolliciteerd karakter. De auteur van deze brief was immers

niet betrokken bij de feiten (gehoorverslag CGVS, p. 16), biedt geen concrete informatie over uw

persoonlijke problemen en verwijst evenmin naar het verwante verhaal van uw neef Tariq Yousaf. (…)”.
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In antwoord op de vaststelling dat de door verzoeker neergelegde kerkelijke documenten blijken te zijn

opgesteld door de kerk van Jamke Cheema, die op een uur rijden van verzoekers woonplaats ligt,

beweert verzoeker dat de kerk van zijn dorp geen officiële documenten opstelt en eerder als een kleine

parochie wordt beschouwd. Bovendien zou enkel de kerk van Jamke Cheema territoriaal bevoegd zijn.

In de brief van priester B. Y. (stuk 12, doc. 5) wordt evenwel gesteld dat verzoeker een toegewijd lid is

van de parochie van Jamke Cheema, er actief deelnam aan alle parochiale activiteiten en er mensen

toe bracht om naar de kerk te komen. Tijdens zijn gehoor verklaarde verzoeker nochtans dat zijn kerk

een kleine kerk is gelegen in zijn dorp (stuk 5, gehoorverslag, p. 7). Deze tegenstrijdigheid ondergraaft

de bewijskracht van de brief van de priester op fundamentele wijze.

Verzoeker wijst er in zijn betoog omtrent de situatie in Pakistan op dat blijkens de informatie aanwezig in

het administratief dossier leden van religieuze minderheden, waaronder christenen, vaak geviseerd

worden bij terroristische aanslagen en dat verzoekers christelijke geloofsovertuiging in casu niet

betwijfeld wordt. Hij voegt bij zijn verzoekschrift twee persartikels waarin gerapporteerd wordt over

gevallen van discriminatie van en geweldpleging tegen christenen in Pakistan (stuk 2 gevoegd bij het

verzoekschrift).

Wat betreft zijn christelijk geloof merkt de Raad op dat uit het rapport van LandInfo over de situatie van

de christenen in Pakistan van 10 oktober 2014, waarvan een kopie werd gevoegd aan de nota van de

verwerende partij, blijkt dat christenen in Pakistan te maken kunnen krijgen met discriminatoire

maatregelen, bedreigingen en geweld. De Raad is zich bewust van de precaire situatie waarin

christenen in Pakistan zich kunnen bevinden, maar benadrukt dat elke asielaanvraag individueel

beoordeeld dient te worden. Een loutere verwijzing naar een risicoprofiel, met name het behoren tot de

christelijke gemeenschap, kan dan ook niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Een individuele beoordeling van verzoekers vraag naar

internationale bescherming, waarbij verzoeker zijn vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen,

blijft dan ook noodzakelijk. In casu en gelet op het hoger gestelde, slaagt verzoeker er niet in aan te

tonen dat hij in concreto vervolging dient te vrezen omwille van zijn christelijk geloof. Bovendien blijkt

nergens uit verzoekers verklaringen dat hij officieel van blasfemie beschuldigd werd. Verzoeker brengt

geen geloofwaardige elementen aan waaruit zou kunnen blijken dat hij omwille van zijn christelijk geloof

in Pakistan vervolging zou vrezen of een reëel risico op ernstige schade loopt. Hoewel christenen in

Pakistan in een precaire situatie kunnen leven, kan, gelet op de informatie in het rechtsplegingsdossier,

uit het loutere feit een aanhanger te zijn van het christelijk geloof geen vrees voor vervolging worden

afgeleid.

De verwijzing naar persartikels aangaande de christelijke minderheid in Pakistan volstaat niet om aan te

tonen dat verzoeker in Pakistan werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er 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).

2.5. Verzoeker maakt gelet op bovenstaande vaststellingen 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 (COI Focus “Pakistan. Security Situation” van 18 april 2016, gevoegd bij de nota van

de verwerende partij van 25 mei 2016) 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



RvV X - Pagina 12

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. 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 verzoekers land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar verzoeker

afkomstig is. Gezien verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn 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 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. 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. Uit dezelfde informatie blijkt dat de

stad Lahore nog steeds het meest getroffen wordt door geweld. Het aantal conflictgerelateerde

burgerslachtoffers blijft er evenwel laag.

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.

Uit het meer recente EASO Country of Origin Information Report “Pakistan. Security Situation” van juli

2016, door de verwerende partij bijgebracht middels haar aanvullende nota van 29 augustus 2016, blijkt

niet dat de bovenstaande veiligheidsanalyse met betrekking tot de provincie Punjab niet langer actueel

of correct zou zijn.

Met de enkele verwijzing naar persartikels aangaande de christelijke minderheid in Pakistan doet

verzoeker geen afbreuk aan wat voorafgaat.

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 risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

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

beslissing te vernietigen en het dossier naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen te verwijzen voor bijkomend onderzoek. 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
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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 zes oktober 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


