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nr. 177 986 van 21 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 12 augustus 2016

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

staatlozen van 15 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 de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat A. HAEGEMAN loco

advocaat C. VANDENBERGHE 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Pakistaanse nationaliteit en bent u een soenniet afkomstig uit

Lahore, provincie Punjab. U verklaarde zo goed als uw hele leven in Lahore gewoond te hebben. U

heeft een Master diploma in Computerwetenschappen behaald in 2006. Tijdens uw studies zou u ook

uw eerste passen hebben gezet in de media. U zou advertenties geronseld hebben voor de krant Jurrat.

Na het behalen van uw diploma zou u uw eigen reclame-agentschap gerund hebben. In 2014 zou u

misdaadreporter geworden zijn voor Channel 5. U zou er informatie over alle soorten van misdaad in

Lahore verzameld hebben. Op uw eigen verzoek zou u naast uw dagelijkse werk ook een onderzoek

begonnen zijn naar de ‘chotu gang’, een criminele bende die zich onder meer met ontvoeringen en
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drugs- en mensenhandel inliet. Enkele maanden nadat u uw onderzoek zou zijn begonnen, zou u

telefonische bedreigingen zijn beginnen krijgen. Op 20 oktober 2015 zou u onderweg naar huis op

uw motorfiets klem zijn gereden door enkele onbekenden in een bestelwagen. Ze zouden geprobeerd

hebben u mee te nemen en u geslagen hebben met ijzeren staven. Gezien er vrijwel meteen

omstaanders kwamen toelopen, zou uw vriend u naar het ziekenhuis hebben kunnen brengen. U zou

twee dagen gehospitaliseerd zijn en de dag na uw vrijlating klacht hebben ingediend. De politie zou er

evenwel niets mee hebben gedaan. U zou nog enkele maanden in Lahore gebleven zijn, maar niet meer

zijn gaan werken.

Op 2 februari 2016 zou u Pakistan verlaten hebben. U zou over land via Quetta naar Iran zijn gereisd.

Van daaruit reisde u verder via Turkije, Bulgarije, Servië, Kroatië, Slovenië, Oostenrijk en Duitsland om

finaal in België aan te komen waar u op 5 april 2016 asiel aanvroeg. Na uw vertrek zouden uw ouders

ook nog zijn lastig gevallen en bedreigd door leden van de bende. Uw vader zou hiervan ook aangifte

hebben gedaan.

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

document betreffende de klacht, kopie van een DHL envelop, kopie van een journalistenkaart. Na afloop

van het gehoor op het CGVS legde u nog volgende documenten neer: uw Pakistaanse identiteitskaart,

een journalistenkaart, een document betreffende uw klacht en de vertaling ervan naar het Engels, een

document betreffende de klacht van uw vader en de vertaling ervan naar het Engels, een

zelfgeschreven brief betreffende uw problemen en twee enveloppen.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd 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 en dit omwille van volgende redenen.

Ten eerste heeft u geen ernstige poging ondernomen om de bescherming van uw autoriteiten in te

roepen. U gaf wel aan dat u klacht zou hebben ingediend, maar dat de politie daar niets mee gedaan

zou hebben. U legde hiervan echter geen enkel overtuigend bewijsstuk neer, wel integendeel (cfr. infra).

U zou verder niets ondernomen hebben. Dat u de politie niet kon vertrouwen en zich zomaar zou laten

afschepen met het argument dat ze niets kon doen omdat ze de daders niet kende, is allerminst

overtuigend. U verklaarde immers dat u een jaar lang onderzoek naar de betrokken bende gevoerd had,

over heel wat belangrijke informatie over hen beschikte en de politie in eerdere gevallen met dergelijke

informatie van u wel degelijk tot actie was overgegaan (zie CGVS, pp.16-17). Bovendien bent u hoger

opgeleid en verklaarde u dat u erg gedreven was de praktijken van de bende aan de kaak te stellen.

Aangezien u, hoewel dit gelet op uw profiel en uw situatie van u mocht worden verwacht, geen ernstige

poging ondernomen heeft om bescherming te verkrijgen, is het niet ernstig om post factum te stellen dat

u geen bescherming kon verkrijgen. Dit geldt des te meer nu van een asielzoeker mag worden verwacht

dat deze eerst alle mogelijkheden tot nationale bescherming uitput alvorens om

internationale bescherming te verzoeken. Daarenboven blijkt uit toegevoegde informatie dat de

Pakistaanse autoriteiten wel degelijk actie ondernemen tegen deze bende. Dat u bovendien nauwelijks

op de hoogte blijkt te zijn van dergelijke acties, ondermijnt reeds op zeer ernstige wijze de

geloofwaardigheid van uw beweerde onderzoeksactiviteiten naar, alsook de door u ingeroepen

problemen met deze bende (waarover verder meer).

Verder is het helemaal niet aannemelijk dat u illegaal en met behulp van een smokkelaar uw land zo

hebben verlaten. U gaf immers aan dat u helemaal geen vrees koesterde ten aanzien van de

Pakistaanse autoriteiten. Bovendien zou u eerder een paspoort verkregen hebben (hetwelk u overigens

bewust lijkt achter te houden gezien het gewoon thuis zou liggen maar u het niet voorlegt) en verklaarde

u door uw onderzoek net een afkeer van smokkelaars te hebben. Dat u dan ook op illegale wijze, met

behulp van een smokkelaar en tegen een bijzonder hoge kostprijs Pakistan zou verlaten hebben, terwijl

u over de (veel goedkopere) mogelijkheid beschikte om in Pakistan een internationaal reisdocument te

bekomen waarmee u op legale wijze het land kon verlaten, is allerminst aannemelijk. Uw uitleg hiervoor,

dat u niet meer veilig was en u niet meer op een veilige manier om een paspoort kon gaan, overtuigt

allerminst, temeer gezien volgende vaststellingen.

Ten tweede dient er vastgesteld te worden dat er absoluut geen geloof kan worden gehecht aan de door

u ingeroepen vrees voor vervolging. U legde immers weinig aannemelijke en tegenstrijdige verklaringen

af over de problemen die u zou ervaren hebben.

Zo wordt de geloofwaardigheid, minstens de ernst, van uw beweerde problemen ernstig ondermijnd

door de vaststelling dat u verklaarde nog maanden na het incident in uw ouderlijk huis in Lahore te zijn

gebleven. U zou nooit op een andere plaats verbleven hebben (zie CGVS, p.6). U gaf nochtans aan dat

uw aanvallers (en dus wellicht de bende die er achter zou zitten) wel degelijk op de hoogte waren van
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uw adres. Hierop gewezen door het CGVS, wijzigde u plots uw eerdere verklaringen. U zou nu op

verschillende plaatsen verbleven hebben, uw tegenstanders zouden nu niet meer geweten hebben waar

u verbleef (zie CGVS, p.20). U legde over deze periode overigens ook merkwaardig uiteenlopende

verklaringen af. U verklaarde immers in eerste instantie dat u tot december 2015 zou zijn blijven werken

voor Channel 5 (zie CGVS, p.7). Nadien gaf u dan weer aan dat u na het incident (van 20 oktober 2015)

niet meer zou zijn gaan werken omdat dat niet meer mocht van uw ouders (zie CGVS, p.13). Hiermee

geconfronteerd, trachtte u zich nog te redden door te stellen dat u wel was blijven werken, maar niet

meer naar uw kantoor was gegaan (zie CGVS, p.20). Een dergelijke uitleg is echter niet afdoende,

zeker in het licht van de overige vaststellingen.

Voorts legde u geen enkel overtuigend document neer ter staving van uw beweerde problemen. Zo

legde u wel twee documenten betreffende uw klacht en die van uw vader neer. U gaf echter,

verkeerdelijk volgens toegevoegde informatie (zie blauwe map, doc2), aan dat het hier om First

Information Reports gaat (zie CGVS, p.3). Dat u helemaal niet blijkt te weten welke documenten u

eigenlijk voorlegt, bevestigt overigens verder de ongeloofwaardigheid van uw relaas. Verder wordt de

authenticiteit van deze documenten op ernstige wijze aangetast door de stempel van het ‘police sation’

(sic). Uit verdere toegevoegde informatie blijkt dat in Pakistan allerhande documenten makkelijk

verkregen kunnen worden tegen betaling (zie blauwe map, doc1). Voorts zijn de documenten helemaal

niet gedateerd, wat enig geloof dat nog aan de authenticiteit ervan gehecht zou kunnen worden, verder

ondermijnt. U legde daarnaast geen enkel document neer in verband met uw ziekenhuisopname. Ook

over de aanleiding van uw problemen, met name uw onderzoek naar de bende, legde u geen enkel

document neer, wat bijzonder opmerkelijk is gezien u beweerde gedurende een jaar dit onderzoek

gedaan te hebben. U kwam niet verder dan de bijzonder stereotiepe uitleg dat u deze bewijsstukken wel

meegenomen zou hebben op uw reis maar ze door de smokkelaar werden ingehouden (zie CGVS,

p.17). Dat u van dit uitvoerige onderzoek, temeer gezien uw achtergrond als computerwetenschapper,

geen enkel ander bewijs zou kunnen voorleggen, is allerminst aannemelijk. U legde ten slotte na afloop

van het gehoor op het CGVS nog een zelfgeschreven verklaring neer, maar ook deze kan de

vastgestelde ongeloofwaardigheid niet herstellen. Het betreft hier namelijk uw eigen verklaringen, zoals

u ze op de DVZ en het CGVS al had laten optekenen, waaraan geen geloof kan worden gehecht.

Ten derde kan ook aan de oorzaak van uw beweerde problemen, met name uw onderzoek naar de

‘chotu gang’, geen geloof worden gehecht. Zo bleek uw kennis over de bende bijzonder gering. U werd

verschillende keren de kans geboden in eigen bewoordingen over de bende te vertellen, maar bleef

steken in vaagheden en algemeenheden. Zo kwam u niet verder dan dat het een grote, gevaarlijke

bende/netwerk is, met connecties in de politiek en bij de politie (zie CGVS p.15). U wist ook niet wie de

leider van de bende was (naar wie de bende overigens genoemd is), noch kon u aangeven welke

(vermeende) politieke connecties deze dan wel heeft (zie CGVS, p.15). Er op gewezen dat het erg

opmerkelijk is dat u dat niet bleek te weten gezien u verklaarde een jaar lang onderzoek naar hen

gedaan te hebben, gaf u aan dat u wel één van hun leiders kende. Gevraagd over deze man te

vertellen, moest u echter toegeven ook over hem zo goed als niets te weten (zie CGVS, pp.15-

16). Verder bleek u ook niet op de hoogte van het verdere lot van deze bende, na uw vertrek. U zou

daar ook niet naar geïnformeerd hebben. Dat u na uw (in het verleden) erg grote belangstelling voor

deze bende, na uw vertrek de situatie helemaal niet zou opgevolgd hebben, bewijst eens te meer de

ongeloofwaardigheid ervan. Temeer daar u verklaarde dat uw familie in Pakistan nog steeds problemen

zou kennen met de bende, net omwille van uw onderzoek (zie CGVS, p.14). Van iemand die omwille

van dermate ernstige problemen zijn land heeft moeten verlaten , mag toch verwacht worden dat deze

de situatie op zijn minst een beetje opvolgt. Dat u niet over de nodige middelen beschikte in België

(geen internet), is geen afdoende uitleg. U had immers ook nog contact met uw ouders, die volgens u

ook door de bende werden lastiggevallen. Voorts bleek u zoals gezegd niet op de hoogte van de acties

die de Pakistaanse autoriteiten (politie en leger) tegen de bende ondernomen hebben, zoals vermeld.

Bovendien was het u blijkbaar ontgaan dat de leider van de bende zich met verschillende leden in

april 2016 onvoorwaardelijk zou hebben overgegeven aan het Pakistaanse leger.

Verder kon u ook uw journalistieke werk op zich helemaal niet aannemelijk maken. Zo legde u wel een

print van een journalistenkaart neer, maar gaf hierover zelf aan dat u deze zo van het net kon afdrukken.

Nu zou u dan overigens blijkbaar plots wel toegang hebben gehad tot de nodige middelen/internet. Na

het gehoor legde u wel uw journalistenkaart neer. Echter dient hierbij herhaald dat in Pakistan alle

soorten documenten op aanvraag en mits betaling nagemaakt worden. Bovendien is het opmerkelijk dat

de straatnaam van uw werkgever hierop verkeerd geschreven staat. U legde zoals vermeld ook geen

enkel document neer dat uw journalistieke activiteiten, of het betreffende onderzoek, ook maar enigszins

zouden kunnen staven. Bovendien had u daar ook geen afdoende uitleg voor. Voorts kwamen uw

verklaringen over uw werk zelf allerminst doorleefd over. U kon amper iets vertellen over wat u precies

deed, noch over hoe u uw werk precies deed. Ook hier bleef u steken in vaagheden en algemeenheden.

U kwam niet veel verder dan dat u informatie verzamelde, ter plekke naar uw informanten ging als er
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iets gebeurd was en u de informatie dan doorgaf. U werd verschillende keren de kans geboden hier

meer over te vertellen, maar hield het daarbij (zie CGVS, p.8 & p.16). Van iemand die beweert

gedurende ongeveer twee jaar lang gepassioneerd zijn werk in de journalistiek te hebben uitgeoefend,

mag verwacht worden dat deze daar meer over kan vertellen. Het is overigens op zich al bijzonder

merkwaardig dat u in 2014, na een hele professionele carrière in de reclame, plots zou zijn

overgeschakeld op de journalistiek. Uw uitleg daarvoor, dat u ervaring wilde opdoen in de media (zie

CGVS, p.7), is weinig overtuigend gezien u uw hele carrière al voor de media zou gewerkt hebben.

Bovenstaande vaststellingen leiden onvermijdelijk tot de conclusie dat uw asielrelaas bedrieglijk is.

Dat u ten slotte verklaarde dat u langs tal van Europese landen bent gepasseerd zonder klaarblijkelijk

de nood te voelen in één van deze veilige landen asiel aan te vragen, ondermijnt uw vrees voor

vervolging verder in belangrijke mate. Van een asielzoeker die uit vrees voor zijn leven zijn land van

herkomst is ontvlucht kan echter worden verwacht dat hij onmiddellijk internationale bescherming

aanvraagt in het land waar hij toevlucht zoekt.

Aldus hebt u niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag.

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

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

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

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

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

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie uitgevoerd door CEDOCA blijkt dat het gros van het

geweld dat in Pakistan plaatsvindt kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land

actief zijn. De terreuraanslagen die in Pakistan plaatsvinden zijn evenwel doorgaans doelgericht van

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

minderheden en politici geviseerd worden. De aard van het gebruikte geweld zorgt er echter voor dat er

soms ook willekeurige slachtoffers vallen. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige

aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een

bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische

moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel.

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

administratief dossier), blijkt 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.

De overige door u voorgelegde documenten zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande appreciatie in

een positieve zin zouden doen ombuigen. Uw identiteitskaart staaft enkel uw identiteit en nationaliteit,

dewelke hier niet ter discussie staan. De enveloppen kunnen zonder meer aanvaard worden.
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De informatie waarop het CGVS zich beroept werd toegevoegd aan het administratieve dossier (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.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 57/6 van de

vreemdelingenwet, van de Conventie van Genève en van “het beginsel van behoorlijk bestuur” meer

bepaald de formele motiveringsplicht.

Verzoeker geeft aan dat hij wel degelijk een ernstige poging ondernomen heeft om de bescherming van

de autoriteiten in te roepen, hij heeft een klacht ingediend, maar de politie heeft er niets mee gedaan. Hij

kon de politie niet vertrouwen. Verzoeker betwist de rapporten van de Pakistaanse autoriteiten die

vermelden dat er actie ondernomen wordt tegen deze bende. Deze rapporten zijn onjuist en bedoeld

om de publieke opinie te sussen, maar het is geweten dat de politie bang is van deze bende en dat er bij

de politie zijn die omgekocht worden door hen.

Dat verzoeker ondanks zijn afkeer voor smokkelaars toch met een smokkelaar Pakistan heeft verlaten,

is te verklaren door het feit dat hij niet wou dat de bende wist waar hij naartoe ging, anders zouden ze

hem ook daar vinden.

Wat zijn adres na het incident betreft, verklaart verzoeker dat hij officieel wel thuis bleef, maar dat hij op

verschillende plaatsen verbleef, zodat zijn tegenstanders niet zouden weten waar hij verbleef.

Zijn bewijzen werden door de smokkelaar ingehouden. Verzoeker wijst erop dat zijn kennis over de

“Chotu Gang” afdoende is en dat hij zijn journalistiek werk aannemelijk kan maken: hij legde een print

van zijn journalistenkaart neer, na het gehoor legde hij zijn journalistenkaart neer. Hij kon vertellen wat

hij deed en hoe.

3.2. Stukken

Bij het verzoekschrift worden geen stukken gevoegd.

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.
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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 er

niet in is geslaagd om zijn 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:

- verzoeker heeft geen ernstige poging ondernomen om de bescherming van zijn autoriteiten in te

roepen: verzoeker gaf aan klacht te hebben ingediend, maar de politie zou daar niets mee gedaan

hebben, hij legde hiervan geen overtuigend bewijsstuk neer. Verder zou hij niets ondernomen hebben.

Het is niet overtuigend dat hij de politie niet kon vertrouwen. In eerdere gevallen was de politie immers

wel tot actie overgegaan op basis van informatie van verzoeker. Het is niet ernstig om post factum te

stellen dat hij geen bescherming kon verkrijgen. Uit toegevoegde informatie blijkt dat de Pakistaanse

autoriteiten wel degelijk actie ondernemen tegen de bende. Verzoeker is hiervan nauwelijks op de

hoogte, wat de geloofwaardigheid van zijn beweerde onderzoeksactiviteiten naar deze bende en zijn

problemen met deze bende ondermijnt;

- het is niet aannemelijk dat verzoeker illegaal en met behulp van een smokkelaar zijn land heeft

verlaten, verzoeker koesterde immers geen vrees ten aanzien van de Pakistaanse autoriteiten.

Bovendien heeft verzoeker eerder een paspoort verkregen en verklaarde hij net een afkeer van

smokkelaars te hebben. Dat hij dan op illegale wijze met behulp van een smokkelaar en tegen hoge

kostprijs het land verlaat, terwijl hij over de goedkopere mogelijkheid beschikte om een paspoort aan te

vragen, is niet aannemelijk. De uitleg dat hij niet meer op een veilige manier om een paspoort kon gaan,

overtuigt niet;

- er kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers ingeroepen vrees voor vervolging, hij legde

immers weinig aannemelijke en tegenstrijdige verklaringen af over zijn problemen;

- de geloofwaardigheid minstens de ernst van zijn beweerde problemen wordt ernstig ondermijnd door

de vaststelling dat hij verklaarde maanden na het incident nog in het ouderlijk huis te Lahore te hebben

verbleven. Toen hem erop werd gewezen dat de aanvallers/de bende op de hoogte was van zijn adres,

wijzigde hij zijn verklaringen en stelde hij dat hij op verschillende plaatsen verbleef. Over deze periode

legde hij nog uiteenlopende verklaringen af of hij na het incident wel of niet is blijven werken voor

Channel 5;

- verzoeker legde geen enkel overtuigend document neer ter staving van zijn beweerde problemen: hij

stelt een FIR neer te leggen terwijl dit document enkel een klacht betreft, de authenticiteit van de

documenten wordt aangetast door een stempel met een schrijffout in, uit informatie blijkt dat in Pakistan

valse documenten gemakkelijk te verkrijgen zijn tegen betaling. De documenten zijn ook niet gedateerd.

Verzoeker legde geen documenten voor inzake zijn ziekenhuisopname of inzake zijn journalistiek

onderzoek. Verzoekers zelfgeschreven verklaring kan de ongeloofwaardigheid niet herstellen;

- er kan geen geloof worden gehecht aan de oorzaak van zijn problemen, met name zijn onderzoek naar

de Chotu gang: zijn kennis over de bende is uiterst gering en verzoeker bleek niet op de hoogte van het

verdere lot van deze bende na zijn vertrek, terwijl hij verklaarde dat zijn familie na zijn vertrek nog

problemen had met deze bende. Verzoeker was niet op de hoogte van de acties van de Pakistaanse

autoriteiten tegen deze bende en wist niet dat de leider van deze bende samen met verschillende leden

zich in april 2016 onvoorwaardelijk heeft overgegeven aan het Pakistaanse leger;

- verzoeker kan zijn journalistiek werk op zich niet aannemelijk maken: zijn eerste journalistenkaart was

van het internet gehaald, na het gehoor legde hij dan wel zijn journalistenkaart neer. In Pakistan worden

documenten gemakkelijk vervalst. Bovendien staat de straatnaam van zijn werkgever er verkeerd op

geschreven. Hij legde geen enkel document neer inzake zijn journalistieke activiteiten of inzake zijn

onderzoek, zijn verklaringen over zijn werk komen niet doorleefd over. Het is ook merkwaardig dat

verzoeker in 2014, na een carrière in de reclame, plots zou overschakelen op de journalistiek;

- zijn asielrelaas is bedrieglijk om hogervermelde redenen;

- verzoeker verklaarde langs tal van Europese landen te zijn gepasseerd zonder klaarblijkelijk de nood

te voelen om in één van deze veilige landen asiel aan te vragen, dit ondermijnt zijn vrees voor

vervolging, er kan worden verwacht dat hij onmiddellijk internationale bescherming aanvraagt.

3.4.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing
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te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

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

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

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.

In het verzoekschrift probeert verzoeker sommige onaannemelijkheden en ongeloofwaardige elementen

te verklaren.

3.4.3.1. Inzake het niet ondernemen van een ernstige poging om de hulp van de autoriteiten in te

roepen, wijst verzoeker erop dat hij heeft verklaard een klacht te hebben ingediend bij de politie, maar

dat de politie er niets mee heeft gedaan. Verzoeker herhaalt dat er politiemensen zijn die banden

hebben met de bende of er door omgekocht worden. Dat er rapporten bestaan waarin staat dat de

politie actie onderneemt tegen de bende, is onjuist en enkel bedoeld om de publieke opinie te sussen.

In dit verband herhaalt verzoeker enkel wat hij verklaard heeft en wat daarover neergeschreven werd in

de bestreden beslissing. Dit volstaat niet om de omstandige motieven in dit verband te weerleggen:

“Ten eerste heeft u geen ernstige poging ondernomen om de bescherming van uw autoriteiten in te

roepen. U gaf wel aan dat u klacht zou hebben ingediend, maar dat de politie daar niets mee gedaan

zou hebben. U legde hiervan echter geen enkel overtuigend bewijsstuk neer, wel integendeel (cfr. infra).

U zou verder niets ondernomen hebben. Dat u de politie niet kon vertrouwen en zich zomaar zou laten

afschepen met het argument dat ze niets kon doen omdat ze de daders niet kende, is allerminst

overtuigend. U verklaarde immers dat u een jaar lang onderzoek naar de betrokken bende gevoerd had,

over heel wat belangrijke informatie over hen beschikte en de politie in eerdere gevallen met dergelijke

informatie van u wel degelijk tot actie was overgegaan (zie CGVS, pp.16-17). Bovendien bent u hoger

opgeleid en verklaarde u dat u erg gedreven was de praktijken van de bende aan de kaak te stellen.

Aangezien u, hoewel dit gelet op uw profiel en uw situatie van u mocht worden verwacht, geen ernstige

poging ondernomen heeft om bescherming te verkrijgen, is het niet ernstig om post factum te stellen dat

u geen bescherming kon verkrijgen. Dit geldt des te meer nu van een asielzoeker mag worden verwacht

dat deze eerst alle mogelijkheden tot nationale bescherming uitput alvorens om

internationale bescherming te verzoeken. Daarenboven blijkt uit toegevoegde informatie dat de

Pakistaanse autoriteiten wel degelijk actie ondernemen tegen deze bende. Dat u bovendien nauwelijks

op de hoogte blijkt te zijn van dergelijke acties, ondermijnt reeds op zeer ernstige wijze de

geloofwaardigheid van uw beweerde onderzoeksactiviteiten naar, alsook de door u ingeroepen

problemen met deze bende (waarover verder meer).”

Verzoekers mededeling dat niet geloofd mag worden dat actie wordt ondernomen tegen de bende, is

een loutere bewering die geen steun vindt in de informatie toegevoegd aan het administratief dossier.

3.4.3.2. Inzake de omstandigheid dat verzoeker zijn land verlaten heeft met behulp van een smokkelaar

terwijl hij tegen smokkelaars is en terwijl hij verklaard heeft helemaal geen vrees te hebben tegenover

de Pakistaanse autoriteiten, werpt verzoeker op dat hij niet wilde dat de bende wist waar hij naartoe ging

en daarom met een smokkelaar reisde. Ook hier herhaalt verzoeker louter zijn verklaringen afgelegd bij

het CGVS (gehoorverslag CGVS, p. 20). Deze loutere herhaling doet geen afbreuk aan de vaststelling

dat het niet aannemelijk is dat verzoeker, die verklaarde geen problemen te hebben met zijn autoriteiten

en in het verleden reeds een paspoort had verkregen, niet gewoon een paspoort is gaan aanvragen om

de reis op legale en goedkopere wijze te maken. Mogelijk heeft hij dit wel gedaan maar houdt hij zijn

paspoort bewust achter. De Raad sluit zich wat dit betreft aan bij de pertinente en deugdelijke motieven

van de bestreden beslissing.
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3.4.3.3. Verzoeker meent dat hij wel afdoende kennis heeft over de “Chotu Gang”. Hij wist inderdaad

niet wie de leider was, maar kon wel aangeven welke politieke connecties deze leider heeft. Hij kende

ook één van hun leiders.

Deze vage beweringen achteraf doen geen afbreuk aan de volgende motieven die steunen op de

verklaringen van verzoeker zoals die zich in het administratief dossier bevinden:

“Ten derde kan ook aan de oorzaak van uw beweerde problemen, met name uw onderzoek naar de

‘chotu gang’, geen geloof worden gehecht. Zo bleek uw kennis over de bende bijzonder gering. U werd

verschillende keren de kans geboden in eigen bewoordingen over de bende te vertellen, maar bleef

steken in vaagheden en algemeenheden. Zo kwam u niet verder dan dat het een grote, gevaarlijke

bende/netwerk is, met connecties in de politiek en bij de politie (zie CGVS p.15). U wist ook niet wie de

leider van de bende was (naar wie de bende overigens genoemd is), noch kon u aangeven welke

(vermeende) politieke connecties deze dan wel heeft (zie CGVS, p.15). Er op gewezen dat het erg

opmerkelijk is dat u dat niet bleek te weten gezien u verklaarde een jaar lang onderzoek naar hen

gedaan te hebben, gaf u aan dat u wel één van hun leiders kende. Gevraagd over deze man te

vertellen, moest u echter toegeven ook over hem zo goed als niets te weten (zie CGVS, pp.15-

16). Verder bleek u ook niet op de hoogte van het verdere lot van deze bende, na uw vertrek. U zou

daar ook niet naar geïnformeerd hebben. Dat u na uw (in het verleden) erg grote belangstelling voor

deze bende, na uw vertrek de situatie helemaal niet zou opgevolgd hebben, bewijst eens te meer de

ongeloofwaardigheid ervan. Temeer daar u verklaarde dat uw familie in Pakistan nog steeds problemen

zou kennen met de bende, net omwille van uw onderzoek (zie CGVS, p.14). Van iemand die omwille

van dermate ernstige problemen zijn land heeft moeten verlaten , mag toch verwacht worden dat deze

de situatie op zijn minst een beetje opvolgt. Dat u niet over de nodige middelen beschikte in België

(geen internet), is geen afdoende uitleg. U had immers ook nog contact met uw ouders, die volgens u

ook door de bende werden lastiggevallen. Voorts bleek u zoals gezegd niet op de hoogte van de acties

die de Pakistaanse autoriteiten (politie en leger) tegen de bende ondernomen hebben, zoals vermeld.

Bovendien was het u blijkbaar ontgaan dat de leider van de bende zich met verschillende leden in

april 2016 onvoorwaardelijk zou hebben overgegeven aan het Pakistaanse leger.”

De Raad sluit zich aan bij deze motieven. Tevens wordt opgemerkt dat verzoeker niet ontkent dat hij

niet weet hoe het deze bende inmiddels vergaan is, wat toch opmerkelijk is voor iemand die beweert er

een jaar onderzoek naar te hebben gevoerd.

3.4.4. Er dient te worden opgemerkt dat verzoeker vele motieven van de bestreden beslissing

ongemoeid laat. Verzoeker gaat slechts fragmentair in op de motieven die de ongeloofwaardigheid

betreffen van zijn vrees voor vervolging, omdat hij weinig aannemelijke en tegenstrijdige verklaringen

aflegt over de problemen die hij zou ervaren hebben. Verzoeker legde tegenstrijdige verklaringen af

over waar hij verbleef na het incident en of hij wel of niet nog ging werken. Tevens legt verzoeker geen

overtuigende documenten voor en kon hij zijn journalistieke werk niet aannemelijk maken. Verzoeker

laat al deze motieven ongemoeid. Uit nazicht van de stukken van het administratief dossier, met name

verzoekers verklaringen bij de DVZ en bij het CGVS, en uit de informatie waarover het CGVS beschikt

en die werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat deze motieven pertinent en deugdelijk

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 zoals reeds

gesteld 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.

3.4.5. 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.

3.4.6. 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
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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.

3.4.7. 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 informatie uit het administratief dossier en 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 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.”

Het onderzoek door het CGVS van de veiligheidssituatie in Pakistan als gevolg van het EASO rapport

van juli 2016 vermeldt dezelfde conclusies.

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
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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 zich uitsluitend beperken tot zijn

asielrelaas, zijn niet van aard om vaststellingen van de bestreden beslissing in een ander licht te

plaatsen.

Verzoeker voert evenmin concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in geval

van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

3.4.8. 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.

3.4.9. 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.

3.4.10. Waar verzoeker in fine vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, 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.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig 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


