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nr. 177 279 van 3 november 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2016

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

staatlozen van 25 juli 2016.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. TERMONIA verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, 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 soenniet te zijn, afkomstig te zijn uit Dinga in

de provincie Punjab. U zou daar uw ganse leven blijven wonen tot uw problemen startten. U werkte in

Pakistan voor een zekere M.A. U deed er allerlei taken voor. Omdat uw vader een ongeval had gehad,

had u dringend geld nodig om uw vader te laten verzorgen. U had nog geld tegoed van uw werkgever

en ging dat bij hem vragen. Hij vertelde u echter dat hij u alles reeds had gegeven, maar u had het op

een blad genoteerd. Hij weigerde u geld te geven, sloeg u, waarop een gevecht ontstond. U sloeg hem

hard in het gezicht waarop hij hard begon te bloeden. U werd bang en vluchtte weg naar een vriend in

Lala Musa. U belde naar uw oom die u adviseerde even niet meer naar huis te komen. Volgens uw

broer stuurde M.A. ’s nachts mensen naar uw huis om u te zoeken. Omdat u schrik had, aangezien uw
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werkgever heel invloedrijk was, ging u niet naar de politie. Ondertussen vernam u dat uw werkgever wél

al een klacht had ingediend bij de politie en ondertussen was ook de politie bij u thuis langsgekomen. U

regelde via uw oom een smokkelaar die u meenam naar Karachi van waar u op 12 juni 2008 verder trok

naar Iran. U zou er ongeveer 16 à 17 maanden blijven en had nog regelmatig contact met uw broer. Hij

vertelde u dat de politie u nog steeds zocht. Na uw vertrek zou uw werkgever nog naar uw huis komen

en geschoten hebben op uw woning. Uw broer zou daarop zelf nog een klacht indienen tegen uw

werkgever, maar men ondernam geen actie. Uw broer werd echter in september of oktober 2009

vermoord door onbekende personen. Omdat u geen werk had in Iran en de mensen niet goed met u

omgingen, reisde u verder naar Griekenland waar u op 18 november 2009 aankwam. U zou er zo’n drie

jaar en acht à negen maanden blijven wonen en werken in de landbouw. Omdat ook daar de mensen

niet goed met u omgingen besloot u verder te reizen. U vertrok in juli of augustus 2013 uit Griekenland

en kwam in oktober 2013 aan in België, waar u op 12 oktober 2015 voor de eerste keer asiel zou

aanvragen.

Ter staving van uw asielrelaas legde u twee gelegaliseerde kopieën voor van twee klachten bij de politie

en een kopie van een bericht van de rechtbank dat u gezocht werd verklaard. U had ook nog een kopie

mee van een mail in verband met uw regularisatieaanvraag in 2013.

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 legde u geen enkel Pakistaans begin van bewijs neer ter staving van uw identiteit. Tijdens

het invullen van de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 4 april 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. Betreffende de

afwezigheid van dergelijke documenten merkte u op dat u toen u een regularisatieaanvraag had

ingediend, u een kopie had afgeleverd van uw paspoort aan uw vorige advocaat (Gehoorverslag CGVS,

d.d. 6 juni 2016, p. 10). Gevraagd waar uw origineel paspoort dan naartoe was, verklaarde u dat het

zich in Pakistan bevond, maar dat u niet exact wist waar (CGVS, p. 11). Toen u dan gevraagd werd of u

het dan nooit had gevraagd, verklaarde u dat u het nooit nodig had (CGVS, p. 11). Hoe dan ook,

even later gaf u aan dat u helemaal niet wist waar uw paspoort was (CGVS, p. 12). Wat betreft uw

identiteitskaart, merkte u opnieuw op dat het zich bij uw ouders bevond en u eigenlijk nooit had

gevraagd aan uw ouders om het te bekomen. U zou het immers nooit nodig hebben gehad (CGVS, p.

12). Hetgeen bijzonder opmerkelijk is. U werd immers meermaals gewezen op het belang van dergelijke

documenten. Het lijkt er dus bijzonder sterk op dat u weinig tot geen moeite hebt gedaan om dergelijke

documenten te verkrijgen. Het ontbreken van een origineel identiteits- of nationaliteitsdocument houdt

initieel een negatieve indicatie met betrekking tot de geloofwaardigheid van het asielrelaas in, daar u

ons geen duidelijk zicht geeft op uw wie u bent en waar u vandaan komt.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u al sinds oktober 2013 in België zou verblijven, maar pas op

12 oktober 2015 besloot om voor de eerste keer een asielaanvraag in te dienen. Dit kan bijgevolg maar

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 koesteren en daarom zijn land

ontvlucht, kan 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 af voor

uw komst naar België (CGVS, p. 18). De vaststelling dat u eveneens geen asiel hebt aangevraagd in

Griekenland, alwaar u zo’n kleine vier jaar zou verblijven alvorens verder te reizen (CGVS, p. 16), terwijl

u daar wel de kans toe had, doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw nood aan

bescherming. Dat u beweerde nooit aan de beurt te komen in Griekenland is dan ook geen afdoende
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verklaring waarom u nog zo lang zou wachten alvorens verder te reizen. Frappanter is echter dat u ook

in België nog zo’n twee jaar zou wachten alvorens voor een eerste keer asiel aan te vragen (CGVS, p.

17). Als verschoning, gaf u aan dat u vingerafdrukken had gegeven in Hongarije en dat u vreesde

gerepatrieerd te worden naar Hongarije, hetgeen absoluut geen afdoende verklaring waarom u een

asielaanvraag niet nodig zou achten. Dat u hier eigenlijk meerdere jaren mee zou wachten, wijst er op

dat u weinig belang hechtte aan het verkrijgen van deze internationale bescherming. Van een

asielzoeker kan immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich na aankomst in een veilig derde land

zo snel mogelijk zou wenden tot de bevoegde autoriteiten om aldus internationale bescherming voor

diezelfde vrees te krijgen. Dergelijke laattijdigheid, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van de

vrees die u zou koesteren.

Diezelfde geloofwaardigheid wordt echter ondermijnd door vaagheden en onwaarschijnlijkheden

die werden vastgesteld doorheen uw verklaringen. Zo verklaarde u dat uw problemen startten omdat uw

vader medische behandeling moest krijgen en u dit niet kon betalen. Gevraagd of u dan een medisch

attest had aangaande de verwondingen van uw vader gaf u aan dat dat niet het geval was, wat meer is,

u gaf aan dat u hier nog geen navraag naar had gedaan (CGVS, p. 18). U verklaarde dat u daarop ruzie

zou hebben gekregen met uw werkgever omdat hij u nog geld schuldig was, u zou hem geslagen

hebben, waarop hij een valse klacht had ingediend bij de politie (CGVS, p. 20). U zou pas de dag

daarna te weten zijn gekomen dat er een klacht tegen u werd ingediend, aangezien u op dat moment

onderdook bij uw vriend in Lala Musa (CGVS, p. 20). U zou daar blijven tot uw vertrek (CGVS, p. 4).

Nochtans had u bij de DVZ verklaard dat u thuis had verbleven tot op het moment van uw vertrek uit

Pakistan (Verklaring DVZ, p.4, Vraag 10). Vreemd genoeg wist u ook niet wanneer exact u naar

uw vriend in Lala Musa was getrokken, noch waar exact in Lala Musa uw vriend eigenlijk woonde

(CGVS, p. 4-5). Wat er ook van zij, u verklaarde ook dat de mensen van M.A. nadien vaak naar uw huis

kwamen en dat ook de politie naar u thuis kwam (CGVS, p. 20). Na uw vertrek zou er nog geschoten

worden op uw woning (CGVS, p. 14). Uw broer zou daarop klacht indienen en later ook vermoord

worden (CGVS, p. 18). Ook nu nog zou men naar het huis van uw ouders komen (CGVS, p. 21).

Vreemd genoeg had u van deze laatste incidenten eigenlijk helemaal geen melding gemaakt toen u

hetzelfde gevraagd werd op de DVZ (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). Zo was u toen enkel bang vermoord

te worden, maar maakte u nergens een melding dat er eigenlijk reeds een moordpoging had

plaatsgevonden. Dat uw ouders nog steeds werden lastiggevallen, uw broer klacht had ingediend en

werd vermoord vertelde u dan weer helemaal niet (Vragenlijst CGVS, Vraag 3-5). Hierop gewezen,

verklaarde u dat u enkel had geantwoord op de vragen die gesteld werden en dat u in het volgende

interview wel details zou geven. Nochtans kunnend dergelijke ingrijpende gebeurtenissen moeilijk als

details worden beschouwd. Dat u er dan geen enkele melding van zou maken, is bijgevolg onbegrijpelijk

en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas. Hoe dan ook, u leek niet eens zeker te weten

wanneer men voor het eerst naar uw woning was gekomen, noch hoeveel keer men in totaal was

langsgekomen (CGVS, p. 25). Zo verklaarde u ook eerst dat de politie in de nieuwe woonplaats soms

langs kwam (CGVS, p. 21), terwijl u iets later verklaarde dat de politie na de verhuis slechts één keer

was langsgekomen (CGVS, p. 22). Hoe dan ook, toen u gevraagd werd wanneer de politie dan eigenlijk

voor het laatst was langsgekomen, moest u opnieuw het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 22).

Voor de volledigheid vermeldde u later opnieuw dat de politie hen soms komt lastigvallen (CGVS, p.

25).

Vervolgens verklaarde u ook dat uw broer na uw vertrek werd vermoord (CGVS, p. 19). Niet alleen had

u hier voor de DVZ geen melding van gemaakt toen u naar de redenen van uw vlucht uit Pakistan werd

gevraagd (zie supra), u legde hier ook geen enkel bewijs van voor, noch had u moeite gedaan om dit

document te verkrijgen (CGVS, p. 24). In ieder geval, u had verder geen idee door wie hij werd

neergeschoten en waarom hij werd neergeschoten (CGVS, p. 6), noch had u een idee wanneer exact hij

om het leven zou zijn gekomen (CGVS, p. 23). Nochtans kan redelijkerwijs verwacht worden dat u van

dergelijke ingrijpende gebeurtenis iets beter op de hoogte zou zijn.

Verder bleef u ook bijzonder vaag wanneer het ging over de persoon met u nu eigenlijk problemen

heeft. Zo verwees u naar hem als zijnde een machtig en invloedrijk persoon (CGVS, p. 22). Gevraagd

waarom hij dan zo invloedrijk zou zijn, verklaarde u nogal vaag dat hij rijk was, banden had met de

politie en familie had die actief was in de politiek (CGVS, p. 25). Gevraagd welke familie dan

bijvoorbeeld actief was in de politiek moest u echter het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 25),

waardoor het hier opnieuw om een vage en blote bewering gaat.
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Dergelijke vage en incoherente verklaringen zorgen ervoor dat er aan uw relaas geen geloof meer kan

worden gehecht. De ongeloofwaardigheid blijkt echter ook uit de documenten die u voorlegde ter staving

van uw relaas.

Zo legde u twee gelegaliseerde kopieën neer van de klacht die uw werkgever en uw broer hadden

ingediend en bracht u ook nog een kopie mee van het besluit van de rechtbank. Vooreerst dient te

worden opgemerkt dat uit toegevoegde informatie blijkt dat alle documenten in Pakistan op eenvoudige

wijze kunnen worden nagemaakt of via corruptie worden verkregen (zie blauwe map). Vervolgens moet

ook worden opgemerkt dat het hier om (al dan niet gelegaliseerde) kopieën gaat en deze altijd

onderhevig kunnen zijn aan het nodige knip- en plakwerk. Het is trouwens bijzonder opmerkelijk dat bij

de door u voorgelegde FIR’s de stempel onder de tekst lijkt te staan, waardoor het eerder om geprinte

stempels lijkt te gaan. Bovendien zijn her en der ook anomalieën merkbaar, waardoor de authenticiteit

verder in het gedrang komt. Zo lijkt er geschreven op de (gekopieerde) boekrand, waar het papier net

zou eindigen. Bijzonder opmerkelijk. Bovendien blijken ook bovenaan de tweede klacht aanpassingen te

zijn doorgevoerd. Wat er ook van zij, u verklaarde eveneens dat alle drie de documenten op uw vraag,

na uw aankomst in België, werden verkregen door een vriend in Pakistan (CGVS, p. 13), hetgeen

dergelijke documenten ook nog eens een gesolliciteerd karakter meegeeft. Tot slot konden ook uw

verklaringen over de documenten niet overtuigen.

Zo legde u twee FIR’s neer. Vooreerst had u geen idee wie de eerste klacht tegen u ingediend had,

omdat u het niet gelezen had (CGVS, p. 13), hetgeen op zich al vreemd is. Hetzelfde kan overigens

gezegd worden over de tweede klacht. Zo verklaarde u eerst dat u die klacht had ingediend tegen uw

werkgever (CGVS, p. 12), terwijl u niet veel later zou verklaren dat uw broer die klacht had ingediend

(CGVS, p. 14). Tenslotte bleek u ook over het bericht van de rechtbank niet veel details te weten. Zo

had u geen idee wanneer de zitting was geweest, noch wanneer de uitspraak was geweest, noch wat de

volledige naam was van de rechter die het bericht had uitgevaardigd (CGVS, p. 14-15).

Tot slot is het weinig aannemelijk dat de politie zomaar dergelijke documenten (zoals een klacht tegen

de werkgever) zou meegeven aan een vriend van u, indien uw werkgever -zoals u steeds beweerde-

invloedrijk is en contacten heeft bij de politie én rechtbank. Hoe dan ook documenten hebben overigens

enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een

plausibel relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf kunnen documenten niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig asielrelaas herstellen. Finaal heeft u niet ontegensprekelijk uw identiteit aangetoond

waardoor uw link met de voorgelegde documenten onduidelijk blijft.

Diezelfde ongeloofwaardigheid blijkt echter ook uit enkele eigenaardigheden die werden

opgemerkt betreffende uw reisweg. Zo legde u vooreerst geen enkel bewijs voor ter staving van uw

reisweg (tickets, vervoersbewijzen, foto’s, …) (CGVS, p. 17). Verder had u ook geen idee wanneer

exact u uit Griekenland zou zijn vertrokken en kon u enkel verklaren dat het juli of augustus 2013 moet

geweest zijn. Ook uw aankomst in België kon u niet beter plaatsen dan oktober 2013 (CGVS, p. 17),

terwijl u bij DVZ nog november 2013 had verklaard (Verklaring DVZ, d.d. 21 oktober 2015, p. 11). In dit

licht dient te worden opgemerkt dat u ter staving van uw relaas ook nog een document meebracht

aangaande uw regularisatieaanvraag van 2013 (zie groene map). Daarop staat echter te lezen dat u

zich al sinds 2011 in België zou bevinden, hetgeen hoogst opmerkelijk is en opnieuw doet vermoeden

dat u ons liever geen zicht wenst te geven op wie u bent en waar u vandaan komt. Dit vermoeden wordt

overigens versterkt doordat u zelf aangaf uw paspoort te hebben aangevraagd met het oog op een

verhuis naar Dubai (CGVS, p. 11). Hetgeen er op wijst dat u al langer plannen maakte om het land te

verlaten.

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 voorlegde ter staving van uw asielrelaas werden allen 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
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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

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.

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 rechtspleging

De verwerende partij heeft geen nota ingediend.
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3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt dat louter op basis van zijn verklaringen aan de op hem rustende bewijslast is voldaan.

Hij heeft immers alle elementen ter staving van zijn asielaanvraag zo spoedig mogelijk aangebracht, wat

betreft de niet gestaafde verklaringen moet hem het voordeel van de twijfel worden toegekend. Hij heeft

een oprechte inspanning geleverd om zijn asielaanvraag te staven. Hij heeft drie documenten speciaal

vanuit Pakistan laten bezorgen. Verzoeker kan twee FIR’s voorleggen die aantonen dat er twee klachten

zijn ingediend bij de politie naar aanleiding van de incidenten die hem het land deden verlaten.

Verzoeker heeft een bericht van de rechtbank neergelegd dat zijn asielrelaas ondersteunt. Zijn

identiteitsbewijs heeft hij reeds gegeven naar aanleiding van zijn regularisatieaanvraag van 21 oktober

2013. Verzoekers verklaringen zijn samenhangend en aannemelijk en niet in strijd met algemene en

specifieke informatie in verband met de situatie in Punjab. De vaagheden en onwaarschijnlijkheden zijn

niet van dien aard om op een overtuigende wijze te kunnen stellen dat verzoekers verhaal niet op

waarheid kan berusten.

Inzake verzoekers verklaring dat hij thuis verbleef tot aan zijn vertrek of bij een vriend, en zijn verklaring

dat er reeds een moordpoging op zijn familie was ondernomen of nog niet, stelt verzoeker dat deze

verschillen nauwelijks waarde hebben als de context van het interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) in rekening wordt gebracht: het beantwoorden van een korte

vragenlijst die dient als voorbereiding op het eigenlijke interview bij het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het CGVS). Verzoeker verduidelijkt dat de reden voor zijn

vertrek uit Pakistan een vrees voor zijn leven is omwille van de wraakplannen van zijn voormalige

werkgever. Bij het CGVS vertelt hij bijkomend dat er na zijn vertrek schoten werden afgevuurd op zijn

huis en dat zijn broer werd doodgeschoten. Deze zaken dateren duidelijk van na zijn vertrek, het is dan

ook logisch dat hij deze niet vermeld heeft als antwoord op de vraag waarom hij uit Pakistan vertrok. De

plaats vanwaar hij uit Pakistan vertrok (van bij hem thuis of van bij een vriend) is ondergeschikt aan het

feit dat hij vertrok vanuit een vertrouwde omgeving. Bovendien is verzoeker is al zeven jaar op de vlucht.

Bovendien werd er tijdens het interview bij de DVZ op gehamerd dat het om een inleidend gesprek ging

en dat een gedetailleerde versie van de feiten later kon worden weergegeven.

Verzoeker meent dat er deugdelijke verklaringen zijn voor het feit dat hij niet onmiddellijk na zijn

aankomst in België een asielaanvraag indiende: verzoekers vingerafdrukken waren genomen in

Hongarije en hij vreesde dat hij daarnaar teruggestuurd zou worden bij het indienen van een

asielaanvraag, hij kreeg slecht advies om een aanvraag op grond van artikel 9bis van de

vreemdelingenwet in te dienen. In deze aanvraag werd trouwens foutief vermeld dat hij op dat moment

reeds twee jaar in België was, om zo aan de toen geldende voorwaarden te voldoen.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 4 en 27 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het koninklijk besluit van 11 juli 2003) en van

het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker stelt dat de opmerkingen in de bestreden beslissing laten vermoeden dat er nauwelijks naar

hem geluisterd werd: hij gaf duidelijk aan waarom hij in Griekenland geen asielaanvraag indiende (er

werden geen Pakistanen aanvaard en verzoeker is nooit aan de beurt gekomen). Gezien de

bedenkelijke reputatie van Griekenland op asielgebied, is het onrechtvaardig dat verzoeker wordt

afgerekend op het feit dat hij er geen asiel aanvroeg. Verzoeker verwijst naar het UNHCR-rapport

“Observations on Greece as a country of asylum” van december 2009 over de problemen in het Griekse

asielbeleid op het ogenblik dat verzoeker daar verbleef.

Verzoeker meent dat hij ook wordt afgerekend op het feit dat hij pas na twee jaar verblijf in België asiel

aanvroeg. Het was een vriend die hem afried asiel aan te vragen omdat verzoekers vingerafdrukken

waren genomen in Hongarije, dat een slechte reputatie had op het vlak van asiel en waarnaar hij

vreesde teruggestuurd te worden in het kader van de Dublinprocedure. Er werd voor verzoeker een

aanvraag ingediend op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waardoor verzoeker, bij gebrek

aan kennis van de procedure, denkt dat hij veilig is en daarom geen asielaanvraag indient, met deze

individuele uitzonderlijke situatie wordt geen rekening gehouden.
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3.2. Stukken

Bij het verzoekschrift worden volgende stukken gevoegd:

- UNHCR, « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié »,

Genève, januari 1992, blz. 53, randnr. 205.

- Office of the UNHCR, “Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims”, 16 december 1998,

randnrs. 8-12 en 17.

- verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet d.d.

21 oktober 2013, zonder bewijs van indiening.

- UNHCR, “Observations on Greece as a country of asylum” december 2009.

3.3. De verwerende partij heeft een aanvullende nota d.d. 3 oktober 2016 ingediend, met daarbij

gevoegd het “EASO Country of Origin Report, Pakistan Security situation” van juli 2016.

3.4. Beoordeling

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid van

rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel 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). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op

de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader

van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling

en het al dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen

van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van de

artikelen 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te

gaan.

3.4.1. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de asielaanvraag van verzoeker werd geweigerd omdat hij

geen 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

heeft gemaakt:

- verzoeker legde geen enkel begin van bewijs neer ter staving van zijn Pakistaanse identiteit: verzoeker

vertelde dat hij naar aanleiding van zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet,

een kopie van zijn paspoort aan zijn toenmalige advocaat gegeven heeft en dat zijn origineel paspoort

zich in Pakistan bevond / dat hij niet wist waar dit was. Zijn identiteitskaart is bij zijn ouders en verzoeker

heeft nooit gevraagd deze te krijgen. Hieruit blijkt dat verzoeker weinig tot geen moeite gedaan heeft om

identiteitsdocumenten te verkrijgen. Het ontbreken van deze documenten houdt een negatieve indicatie

in met betrekking tot de geloofwaardigheid van het asielrelaas;

- verzoeker zou al sinds oktober 2013 in België verblijven, maar diende pas op 12 oktober 2015 een

asielaanvraag in: van iemand die beweert zijn land te ontvluchten omwille van een vrees in de zin van

de vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire

bescherming, kan worden verwacht dat hij zo snel mogelijk of minstens binnen een redelijke termijn de

beschermingsmogelijkheden aangrijpt. De vaststelling dat verzoeker geen asiel heeft aangevraagd in

Griekenland, waar hij een kleine vier jaar heeft verbleven vooraleer verder te reizen, doet ernstig

afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn nood aan bescherming. Dat hij nooit aan de beurt zou komen

in Griekenland is geen verklaring voor het feit dat hij dan nog zo lang wachtte om verder te reizen.

Frappanter is dat hij dan nog in België twee jaar wachtte alvorens een asielaanvraag in te dienen. De

verklaring dat hij vreesde teruggestuurd te worden naar Hongarije, waar zijn vingerafdrukken werden

genomen, is absoluut geen afdoende verklaring waarom hij een asielaanvraag niet nodig zou achten.

Dat hij hiermee meerdere jaren wachtte, wijst erop dat verzoeker weinig belang hechtte aan het

verkrijgen van internationale bescherming. De laattijdigheid van de asielaanvraag doet verder afbreuk

aan de geloofwaardigheid van verzoekers vrees.
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- de geloofwaardigheid wordt ook ondermijnd door vaagheden en onwaarschijnlijkheden in verzoekers

verklaringen: verzoeker heeft geen navraag gedaan naar een medisch attest van zijn vader, verzoeker

is uit Pakistan vertrokken van bij hem thuis of van bij zijn vriend, verzoeker heeft bij de DVZ geen

melding gemaakt van bepaalde ingrijpende incidenten, verzoeker leek niet te weten wanneer men

langskwam bij zijn huis en hoeveel keer;

- verzoeker vermeldde niet bij de DVZ dat zijn broer vermoord werd na zijn vertrek en bij het CGVS zegt

hij geen idee te hebben wie zijn broer neerschoot, waarom en wanneer hij overleed. Van een dergelijk

ingrijpende gebeurtenis kan worden verwacht dat verzoeker meer op de hoogte is;

- verzoeker bleef bijzonder vaag wanneer het ging over de persoon waarmee hij eigenlijk problemen

heeft: een machtig en invloedrijk persoon, dergelijke vage en incoherente verklaringen zorgen ervoor

dat aan verzoekers relaas geen geloof meer kan worden gehecht;

- de twee gelegaliseerde kopieën van de klachten en de kopie van het besluit van de rechtbank: uit de

toegevoegde informatie blijkt dat alle documenten in Pakistan op eenvoudige wijze kunnen worden

nagemaakt of via corruptie worden verkregen, het gaat hier bovendien om al dan niet gelegaliseerde

kopieën en kopieën kunnen altijd onderhevig zijn aan knip- en plakwerk, er zijn her en der anomalieën

merkbaar, de documenten hebben een gesolliciteerd karakter en de verklaringen over deze documenten

kunnen niet overtuigen;

- de ongeloofwaardigheid blijkt ook uit enkele eigenaardigheden inzake verzoekers reisweg: verzoeker

legde geen bewijs voor ter staving van zijn reisweg, hij had geen idee wanneer exact hij uit Griekenland

is vertrokken (juli of augustus 2013), hij zou in oktober of in november 2013 België binnengekomen zijn,

in zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet verklaart verzoeker reeds van in

2011 in België te verblijven, wat opmerkelijk is en doet vermoeden dat verzoeker liever geen zicht geeft

op wie hij is en waar hij vandaan komt, dit wordt versterkt doordat verzoeker zelf aangaf zijn paspoort te

hebben aangevraagd met het oog op een verhuis naar Dubai wat erop wijst dat hij al langer plannen had

om het land te verlaten.

3.4.2. Vooreerst wordt opgemerkt dat verzoeker pas een asielaanvraag heeft ingediend nadat hij reeds

minstens twee jaar in België verbleef en hier reeds een aanvraag op grond van artikel 9bis van de

vreemdelingenwet had ingediend.

Er wordt opgemerkt dat het indienen van een asielaanvraag meer dan twee jaar na de binnenkomst in

België niet getuigt van een dwingende nood aan bescherming. Dergelijke houding is niet verzoenbaar

met de nood aan internationale bescherming.

Tevens wordt benadrukt dat verzoeker verklaard heeft vier jaar in Griekenland te hebben verbleven

maar er geen asiel te hebben aangevraagd, omdat hij daar nooit aan de beurt kwam. Waar verzoeker er

nu op wijst dat Griekenland geen geschikt land is om asiel aan te vragen, wordt erop gewezen dat

verzoeker daar toch lange tijd verbleven heeft, volgens zijn eigen verklaringen van november 2009 tot

augustus 2013, wat na de door hem vermelde structurele moeilijkheden in 2009 – 2010 is. Verzoeker

had eventueel na deze periode een nieuwe poging kunnen ondernemen.

Vervolgens wordt opgemerkt dat verzoeker in het verzoekschrift toegeeft dat in zijn aanvraag op grond

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet “foutief gemeld (werd) dat hij op dat moment reeds twee jaar

in België was”. Hij lijkt dit te wijten aan zijn toenmalige advocaat. De advocaat heeft echter een mandaat

om verzoeker te vertegenwoordigen, verzoeker kan eventuele inhoudelijke fouten in zijn toenmalige

aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet niet zomaar afschuiven op de advocaat,

die zulke aanvraag opstelt op basis van de verklaringen van verzoeker. Er wordt dus vastgesteld dat

verzoeker er in het verleden niet voor terugdeinsde om leugenachtige verklaringen af te leggen ten

opzichte van de Belgische autoriteiten, wat een negatieve indicatie inhoudt voor zijn geloofwaardigheid.

3.4.3. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op

een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

Verzoekers verklaringen over de oorzaken van zijn vlucht uit zijn land zijn echter ongerijmd en strijdig op

meerdere essentiële punten.

Inzake het ontbreken van enig identiteitsdocument maakt verzoeker geen opmerkingen in het

verzoekschrift. De Raad merkt op dat, waar verzoeker verklaarde dat hij een kopie van zijn paspoort

indertijd aan de advocaat gegeven had die hem bijstond bij het indienen van zijn aanvraag op grond van

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, het vreemd is dat hij dan geen kopie voor zichzelf gehouden heeft



RvV X - Pagina 9

of deze kopie niet gewoon terug kon opvragen bij de advocaat. De Raad sluit zich voor het overige aan

bij de vaststelling dat verzoeker weinig tot geen moeite heeft gedaan om identiteitsdocumenten voor te

leggen en dat dit een negatieve indicatie inhoudt inzake de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Verzoeker wijst erop dat hij twee FIR’s heeft voorgelegd en een bericht van de rechtbank. In dit verband

wordt er echter op gewezen dat het louter herhalen welke documenten werden voorgelegd, geen

afbreuk doet aan de motieven in dit verband in de bestreden beslissing. Verzoeker negeert dat werd

vastgesteld dat hij niet veel uitleg kon geven over deze documenten, wat strookt met de gegevens van

het administratief dossier (gehoor CGVS, p. 13 en 14), en dat deze documenten niet geloofwaardig

overkomen om duidelijk uiteengezette redenen. Tevens sluit de Raad zich aan bij de overweging dat

documenten niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas kunnen herstellen.

Verzoeker poogt een tegenstrijdigheid te verklaren (hij verbleef voor zijn vertrek thuis of bij een vriend)

en een onduidelijkheid op te helderen (de reden waarom hij Pakistan verliet, betreft de wraakplannen

van zijn voormalige werkgever, de dood van zijn broer dateert pas van na zijn vertrek), maar in dit

verband wordt opgemerkt dat uit het geheel van verzoekers verklaringen blijkt dat deze onaannemelijk

en ongeloofwaardig zijn. Door enerzijds twee zaken eruit te lichten en te proberen verklaren, en

anderzijds andere belangrijke motieven ongemoeid te laten (het gebrek aan identiteitsdocumenten, zijn

minstens tweejarig verblijf in België vooraleer hij een asielaanvraag indiende, bijzonder vaag blijven over

de persoon waarmee hij problemen heeft), herstelt hij de tegenstrijdigheden, vaagheden en

onduidelijkheden niet en maakt hij niet aannemelijk dat zijn relaas wel geloofwaardig zou zijn.

Verzoeker brengt geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht kunnen

werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich tot het herhalen van het asielrelaas en het geven

van gefabriceerde post factum verklaringen, het formuleren van loutere beweringen en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook

geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun

vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.4.4. Verzoeker voert de schending van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet aan en meent dat hij

geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd en dat hem het voordeel van de twijfel moet worden

toegekend. Hij verwijst tevens naar de proceduregids van het UNHCR en naar de “Note on Burden and

Standard of proof in Refugee Claims” van het UNHCR van 16 december 1998.

Hierboven werd erop gewezen dat de verklaringen van verzoeker ongeloofwaardig zijn. De motieven in

de bestreden beslissing in dit verband zijn pertinent en terecht en vinden steun in het administratief

dossier. Verzoeker kan niet gevolgd worden in zijn bewering dat zijn verklaringen wel geloofwaardig zijn.

Verzoeker kan bijgevolg niet aanvoeren dat moet worden aangenomen dat hij de waarheid vertelt en dat

hem daarom het voordeel van de twijfel moet worden gegeven. Uit hetgeen hierboven werd gesteld blijkt

dat verzoekers verklaringen niet geloofwaardig zijn, om die reden kan hem het voordeel van de twijfel

niet worden toegekend.

3.4.5. Verzoeker wijst erop dat hem oorspronkelijk werd afgeraden om een asielaanvraag in België in te

dienen omdat hij dan mogelijk naar Hongarije zou teruggestuurd worden, waar zijn vingerafdrukken

werden genomen, en dat hem werd aangeraden om een aanvraag op grond van artikel 9bis van de

vreemdelingenwet in te dienen, daardoor dacht hij dat hij veilig was, dit is een typevoorbeeld van een

situatie waarin een vreemdeling het slachtoffer is van zijn gebrekkige kennis van de procedure. Deze

bewering van verzoeker kan niet gevolgd worden, omdat verzoeker duidelijk goed op de hoogte bleek

van de Dublinreglementering bij zijn binnenkomst in België. Deze Dublinreglementering is toch wat

ingewikkelder dan de procedure op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Verzoeker kan

bijgevolg niet ernstig voorhouden dat hij het slachtoffer is van een gebrekkige kennis van de procedures

en kan niet aanvoeren dat geen rekening werd gehouden met zijn individuele situatie en persoonlijke

omstandigheden. De schending van de aangevoerde artikelen uit het koninklijk besluit van 11 juli 2003

kan niet worden aangenomen.

3.4.6. Waar verzoeker aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt de Raad

dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

verplichting oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de
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commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat

verzoeker tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal van 6 juni 2016 de kans kreeg om zijn

asielmotieven omstandig uiteen te zetten, dit met de hulp van een tolk Urdu en bijgestaan door zijn

advocaat. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig

gehandeld.

3.4.7. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.4.8. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming zoals gedefinieerd in

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet op dezelfde elementen als voor de

vluchtelingenstatus. In dit verband kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij

voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

3.4.9. Het CGVS vermeldt dat aan een asielzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend

kan worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het

land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet. Het CGVS onderzoekt vervolgens de actuele veiligheidssituatie in Pakistan, meer

bepaald in de provincie Punjab, en gebruikt hiervoor verschillende bronnen: de COI Focus “Pakistan

Security Situation” van 18 april 2016, de COI Focus “Pakistan Corruptie en Documentenfraude” van 21

oktober 2015, het “EASO Country of Origin Information Report, Pakistan Security Situation” van juli

2016, meegedeeld in een aanvullende nota.

Het CGVS stelt dat het gros van het geweld in Pakistan kan toegeschreven worden aan de

terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreuraanslagen zijn evenwel doorgaans doelgericht

van aard, waarbij voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze

minderheden en politici geviseerd worden, waarbij er soms ook willekeurige slachtoffers vallen.

Daarnaast vinden er soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben een maximaal aantal

slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap: religieuze minderheden en vooral sjiitische

moslims vormen een doelwit. Dergelijke aanslagen zijn eerder uitzondering dan regel.

Het CGVS vervolgt:

“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

aanslagen, het aantal targeted killings, als het aantal burgerslachtoffers is er gedaald. Ook in de
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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.”

Als gevolg van het EASO rapport van juli 2016 geeft het CGVS een nieuw onderzoek van de

veiligheidssituatie in Pakistan, waarvan de conclusies dezelfde zijn.

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

situatie waarin de mate van het willekeurige geweld in een aan de gang zijnde gewapend conflict in het

land of de regio van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of de betrokken regio, aldaar louter door

zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde ernstige schade (cf. HvJ 17 februari

2009, Elgafaji / Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, ECLI:EU:C:2009:94; punt 28, 32-40, 43-44; HvJ

30 januari 2014, Diakité / Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, C-285/12,

ECLI:EU:C:2014:39; punt 30; EHRM, NA / Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, § 115;

EHRM, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni 2011, § 226, en EHRM,

J.H. / Verenigd Koninkrijk, nr. 48839/09, 20 december 2011, § 54).

Verzoekers algemene opmerkingen in het verzoekschrift, die niet de situatie in Pakistan betreffen, zijn

niet van aard om vaststellingen van de bestreden beslissing in een ander licht te plaatsen.

3.4.10. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

3.4.11. 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.

3.4.12. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen

en het rechtsplegingsdossier terug over te maken aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen voor bijkomend onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen

vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een

substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden

hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden

ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie november tweeduizend zestien door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


