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nr. 180 695 van 12 januari 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

12 september 2016 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 10 augustus 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 12 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN en van attaché J.

VERSTRAETEN, 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 uit Chamkani,

Peshawar in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa. U zou daar uw ganse leven hebben gewoond en had er

de laatste jaren ook uw eigen apotheek. Uw problemen zouden gestart zijn nadat u een zekere A.(…)

H.(…) had ontmoet. U ontmoette hem in de achtste of de negende maand van 2015 op weg van

Peshawar naar uw huis en u gaf hem een lift. Hij vertelde u dat hij recent verhuisd was naar uw dorp en

u raakte met hem aan de praat. U leerde elkaar beter kennen en hij kwam regelmatig bij u op bezoek in

de apotheek. In de elfde maand verdween A.(…) H.(…) echter en hoorde u even niets meer van hem.

Op en dag, toen u uw moeder voerde naar uw oom, werd u op de terugweg tegengehouden door twee
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gewapende mannen die u vroegen waar A.(…) H.(…) was. U had meteen door dat de vader van A.(...)

H.(...) banden had met de Taliban. Ze vertelden u dat ze wisten dat A.(...) H.(...) een paar dagen vermist

was en dat hij werd gearresteerd door de ISI. Ze beschuldigden u daarop dat u betrokken was bij de

ontvoering. Men gaf u drie weken tijd om hem te vinden of er zouden gevolgen zijn. U ging daarop uw

moeder halen bij uw oom en keerde terug naar huis om het te bespreken met uw familie. Uw moeder

vertelde u dat u het aan uw schoonbroer moest vertellen, maar die nam de problemen niet serieus. Na

vier tot vijf dagen kreeg u echter een dreigtelefoon. U besprak het opnieuw met uw moeder en uw

schoonbroer, waarop zij uw vertrek regelden. U verliet uw huis en Pakistan vijf dagen na de

dreigtelefoon, op 20 november. Via Iran reisde u verder naar Turkije, Griekenland, Servië, Macedonië

en Duitsland alvorens op de 25ste van een onbekende maand aan te komen in België en een dag later

asiel aan te vragen. Sinds u in België bent werd tijdens het huwelijk van uw zus één van uw neven

ontvoerd en niet veel later werd een tweede neef van u ontvoerd, maar beiden werden vrijgelaten. U

vermoedt dat men info wilden verzamelen of dat men dacht dat u het was.

Ter staving van uw asielrelaas legde u kopieën neer van de volgende documenten: uw oude en nieuwe

identiteitskaart, de identiteitskaarten van uw vader, moeder en zussen, drie schoolcertificaten, een

‘domicile certificate’ en een licentie van uw apotheek. U had ook een originele brief mee van het

ziekenhuis van uw zus.

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 origineel Pakistaans begin van bewijs voor ter staving van uw identiteit.

Tijdens het invullen van de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 29 januari 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 zo goed mogelijk te staven. Ter staving van uw identiteit legde

u enkel een kopie van uw twee identiteitskaarten neer en een kopie van uw ‘domicile certificate’

(Gehoorverslag CGVS, d.d. 14 juni 2016, p. 10-12). Echter, kopieën kunnen altijd onderhevig zijn aan

het nodige knip- en plakwerk en hebben bijgevolg weinig bewijswaarde. Op de vraag waar uw originele

identiteitsdocumenten naartoe waren antwoordde u dan ook stereotiep dat deze in het water waren

beland tijdens uw reis naar Europa (CGVS, p. 11 & 14). U hebt het verlies van dergelijke documenten

echter nooit aangegeven bij de politie of de ambassade (CGVS, p. 25), waardoor het hier een loze

bewering betreft. Toen u dan gevraagd werd of u ook een kopie had van uw paspoort, verklaarde u

vooreerst dat u er wellicht één hebt, om niet veel later te vertellen dat uw familie het niet vond (CGVS, p.

14), hetgeen opmerkelijk is. In die optiek dient ook te worden opgemerkt dat u verklaarde dat u uw

paspoort had aangemaakt in 2014 met het oog op een bedevaart (CGVS, p. 14-15). Ten aanzien van de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had u echter verklaard dat u kort nadat u problemen had gekregen

snel een paspoort had gemaakt om het land te ontvluchten (Vragenlijst CGVS, d.d. 25 februari 2016,

Vraag 3.5). Hierop gewezen, verklaarde u dat de vertaler u niet had verstaan en dat u had gepraat over

het visum (CGVS, p. 22), hetgeen een weinig afdoende verklaring is voor deze tegenstrijdigheid. Het lijkt

er dus sterk op dat u dergelijk identiteitsdocument liever achterhoudt, daar de inhoud niet zou stroken

met uw verklaringen. Het ontbreken van origineel identiteitsdocument, houdt bovendien initieel een

negatieve indicatie in met betrekking tot uw asielrelaas daar u ons geen zekerheid geeft op wie u bent

en waar u vandaan komt.

Ook legde u tegenstrijdige verklaringen af betreffende essentiële zaken aangaande uw identiteit. Zo had

u bij de DVZ nog verklaard dat uw ouders en zussen allen de Afghaanse nationaliteit hadden (Verklaring

DVZ, d.d. 25 februari 2016, p. 5 & 7). Ten aanzien van het CGVS verklaarde u dan weer dat men allen

de Pakistaanse nationaliteit had. Hierop gewezen, verklaarde u dat jullie geen Afghanen zijn (CGVS, p.

6-7). Dat u ook hierover tegenstrijdige verklaringen zou afleggen is tekenend voor uw gebrek aan

oprechtheid. De verklaringen die u voor al deze tegenstrijdigheden aflegt zijn bovendien niet afdoend.

Het CGVS wijst er in dit verband ook nog op dat het gehoor bij de DVZ werd afgenomen met behulp van

een tolk die de taal Pashtu machtig is. U verklaarde zich na afloop van het gehoor ook akkoord met uw

verklaringen en gaf tijdens het gehoor op het CGVS nog aan dat het gehoor bij de DVZ goed was

verlopen. Aldus komt het enkel voorleggen van Pakistaanse identiteitskaarten (en geen originele

stukken) merkwaardig over, evenals het achterhouden van een paspoort. Dze stukkn hadden minstens

inzake uw beweerde nationaliteit voor verduidelijking kunnen zorgen.

Vervolgens wordt de geloofwaardigheid van uw relaas fundamenteel ondermijnd doordat u geen

duidelijkheid kon scheppen wanneer u Pakistan had verlaten en wanneer u problemen zouden zijn
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gestart. Zo verklaarde u dat uw problemen startten tien dagen voordat u Pakistan op 20 november 2015

had verlaten (CGVS, p. 27). U verklaarde dat u werd tegengehouden, vijf dagen later telefoon kreeg en

nog vijf dagen later het land had verlaten (CGVS, p. 21-22). Vreemd genoeg werden uw

vingerafdrukken reeds op 4 november 2015 genomen in Griekenland, hetgeen zou betekenen dat u al

even voordat uw beweerde problemen zouden startten, Pakistan had verlaten (zie administratief dossier

/ blauwe map). Toen u hierop gewezen werd verklaarde u dat het niet mogelijk was, aangezien u

Pakistan pas de 20ste had verlaten (CGVS, p. 28), hetgeen weinig afdoend is. In ieder geval, dat u zou

beweren dat uw problemen ongeveer op 10 november zouden startten (zie supra), maar dat u reeds op

4 november in Griekenland was ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas reeds compleet en is

bovendien tekenend voor een gebrek aan oprechtheid. In elk geval legde u geen stukken neer die uw

beweerde vertrek eind november kunnen staven.

Hoe dan ook, de ongeloofwaardigheid van uw relaas blijkt ook nog uit enkele tegenstrijdigheden en

vaagheden die werden opgemerkt doorheen uw verklaringen. Zo verklaarde u dat uw problemen waren

gestart nadat uw vriend A.(...) H.(...) was verdwenen en dat u werd tegengehouden door twee

gewapende personen (CGVS, p. 16). U had echter vooreerst geen enkel idee wanneer exact uw vriend

verdwenen was, noch wanneer u eigenlijk werd tegengehouden (CGVS, p. 19-20). Bovendien

overstegen uw verklaringen over uw vriend A.(...) H.(...) zelden het algemene: zo had u geen idee van

waar hij afkomstig was in Afghanistan, wat zijn geboortedatum was, hoe zijn moeder, broers en zussen

heten en wanneer exact u hem had leren kennen (CGVS, p. 18-19).

Wat er ook van zij, u verklaarde ook dat toen u werd tegengehouden u men had gezegd dat A.(...) H.(...)

ontvoerd was door de ISI (CGVS, p. 20). Niet alleen had u geen idee wat de letters ISI eigenlijk

betekenen en kon u er enkel naar verwijzen als de geheime dienst (CGVS, p. 20), u had eigenlijk bij de

DVZ verklaard dat men u had verteld dat ze wisten dat u zelf A.(...) H.(...) had ontvoerd (Vragenlijst

CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen, verklaarde u dat er een probleem was met de vertaler en dat hij het

zelfs had gecorrigeerd (CGVS, p. 20), hetgeen geen verschoning is waarom u het dan nog anders zou

verklaren.

Verder verklaarde u ook dat u na dit voorval naar uw oom ging om uw moeder te halen bij uw oom in

Peshawar (CGVS, p. 21). Echter, bij de DVZ had u verklaard dat u na dit voorval eigenlijk gewoon naar

huis was gekeerd en dat uw moeder en zussen op dat moment zelfs thuis waren (Vragenlijst CGVS,

Vraag 3.5). Hierop gewezen, gaf u aan dat de vertaler u niet liet vertellen (CGVS, p. 21). U verklaarde

verder ook dat nadat u alles had besproken met uw moeder, uw schoonbroer naar huis was gekomen

en had verteld dat het niet zo erg was (CGVS, p. 21). Nochtans had u bij de DVZ verklaard dat uw

moeder net zeer bang was, ze u aanraadde het land te verlaten en u dit dan ook deed (Vragenlijst

CGVS, Vraag 3.5). Gewezen op het feit dat u bij de DVZ had verklaard dat uw moeder u meteen had

weggestuurd, verklaarde u opnieuw dat u niet veel mocht vertellen (CGVS, p. 21).

Verder verklaarde u eveneens dat u nadien nog een dreigtelefoon zou hebben ontvangen. Niet alleen

kende u hier opnieuw geen datum van (CGVS, p. 21), u had bij de DVZ evenwel niet verteld dat u

nadien nog een dreigtelefoon had gekregen (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). Hierop attent gemaakt

verklaarde u opnieuw dat u geen details mocht geven (CGVS, p. 22). Nochtans kan een dreigtelefoon

bezwaarlijk als een detail worden beschouwd. Gezien de ernst van de feiten is het zelfs onbegrijpelijk

dat u hierover met geen woord zou reppen. U gaf immers zelf aan dat u meteen hierna besloot het land

te verlaten (CGVS, p. 22). U had vervolgens ook geen idee wie u had gebeld. Zo verklaarde u eerst dat

het de twee personen waren die u hadden gestopt, nadien dat het misschien zij twee waren, of iemand

van hen, om iets later te verklaren dat u niet kan zeggen wie het was (CGVS, p. 23). Finaal gaf u aan

dat u tien dagen na de start van uw problemen het land het verlaten (CGVS, p. 23), terwijl u bij de DVZ

nog had verklaard dat u na een week al het land had verlaten (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). U legde

verder bovendien geen enkel document neer ter staving van uw problemen (CGVS, p. 10-14).

Tot slot verklaarde u ook nog dat na uw vertrek twee van uw neven werden ontvoerd. U legde ook hier

echter geen enkel bewijs over neer, noch had u een idee hoe ze werden ontvoerd (CGVS, p. 25). Wat

meer is, u had ook geen enkel sluitend idee wie eigenlijk achter de ontvoering zou kunnen zitten, noch

leek u op de hoogte te zijn of dit iets te maken had met uw problemen (CGVS, p. 25). Dat u hier zich niet

over leek te hebben geïnformeerd doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Vervolgens blijkt de ongeloofwaardigheid echter ook uit enkele eigenaardigheden die werden opgemerkt

betreffende uw reisweg. Zo slaagde u er vooreerst niet in duidelijkheid te scheppen over de datum van

vertrek uit Pakistan (zie supra). U had echter ook geen duidelijk idee wanneer u in België was

aangekomen en kon u het niet beter plaatsen dan “25ste, de maand ken ik niet” (CGVS, p. 26). Verder

gaf u aan dat u twee maanden had gereisd naar België (CGVS, p. 27), terwijl u bij de DVZ nog had

verklaard dat het een maand had geduurd (Verklaring DVZ, p. 10). Als verschoning hiervoor zei u dat u

dat niet had gezegd, enkel in detail waar u had verbleven (CGVS, p. 28). Volledigheidshalve voegt het

CGVS ook nog toe dat u geen asiel heeft aangevraagd in de Europese landen waarlangs u reisde naar

België (Verklaring DVZ, p. 8, vraag 22). Nochtans kan van iemand die beweert nood te hebben aan
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internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij die nood aanhaalt en asiel aanvraagt

zodra hij daartoe de kans heeft. Dat u dit naliet in de landen die u passeerde en pas in België asiel

aanvroeg doet verder afbreuk aan de beweerde reden van vertrek en uw ingeroepen vrees voor

vervolging.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2015-2016 problematisch blijft. Het

noordwesten van Pakistan wordt nog steeds geteisterd door een open strijd tussen extremistische

elementen en regeringstroepen. Uit dezelfde informatie blijkt echter dat het hier om een uiterst lokaal

conflict gaat, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de grensregio tussen Pakistan en Afghanistan, meer

bepaald in de Federally Administered Tribal Areas (FATA) en in mindere mate in KhyberPakhtunkwa

(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 Khyber-Pakhtunkhwa te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de militaire operaties in FATA, en meer bepaald in Khyber

Agency, alsook de maatregelen genomen in het kader van het National Action Plan ervoor gezorgd

hebben dat de veiligheidssituatie in Khyber-Pakhtunkwa (KP) sinds 2014 opmerkelijk verbeterd is. Zo is

er sprake van een opvallende daling in het aantal terroristische aanslagen. Bovendien is zowel het

aantal burgerslachtoffers, het aantal militaire operaties, en het aantal ontheemden in de regio duidelijk

verminderd. Niettegenstaande er sprake is van een lichte stijging in het aantal slachtoffers in het eerste

kwartaal van 2016, dient vastgesteld te worden dat het aantal burgerslachtoffers in de provincie beperkt

blijft. Het geweld dat er plaatsvindt is daarenboven hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de

Pakistaanse veiligheidsdiensten, ofwel burgers met een specifiek profiel geviseerd worden.

Er dient aldus geconcludeerd te worden dat, hoewel er zich in de provincie Khyber-Pakhtunkwa met

enige regelmaat incidenten voordoen, er niet kan gesteld worden dat de mate van willekeurig geweld in

de provincie dermate hoog is dat 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 documenten die u neerlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze

bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Zo legde u vooreerst geen enkel

document neer ter staving van de problemen die u zou hebben ondervonden. De identiteitskaarten,

schoolcertificaten, domiciliëring en licentie van uw winkel zijn vooreerst enkel kopieën en hebben

daardoor reeds een geringe bewijswaarde. Ook het lege formulier van het ziekenhuis van uw zus voegt

niets wezenlijks toe aan uw dossier.

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

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).
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C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

van Genève), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van het

proportionaliteitsbeginsel.

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

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in

artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in

dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare

nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg

uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de

voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden genomen.

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

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

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

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

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

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

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

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

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

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

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

2.4. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

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

de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

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

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

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

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

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

van Subsidiaire Bescherming aannemelijk te maken en wel om volgende redenen.

Vooreerst legde u geen enkel origineel Pakistaans begin van bewijs voor ter staving van uw identiteit.

Tijdens het invullen van de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 29 januari 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 zo goed mogelijk te staven. Ter staving van uw identiteit legde

u enkel een kopie van uw twee identiteitskaarten neer en een kopie van uw ‘domicile certificate’

(Gehoorverslag CGVS, d.d. 14 juni 2016, p. 10-12). Echter, kopieën kunnen altijd onderhevig zijn aan
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het nodige knip- en plakwerk en hebben bijgevolg weinig bewijswaarde. Op de vraag waar uw originele

identiteitsdocumenten naartoe waren antwoordde u dan ook stereotiep dat deze in het water waren

beland tijdens uw reis naar Europa (CGVS, p. 11 & 14). U hebt het verlies van dergelijke documenten

echter nooit aangegeven bij de politie of de ambassade (CGVS, p. 25), waardoor het hier een loze

bewering betreft. Toen u dan gevraagd werd of u ook een kopie had van uw paspoort, verklaarde u

vooreerst dat u er wellicht één hebt, om niet veel later te vertellen dat uw familie het niet vond (CGVS, p.

14), hetgeen opmerkelijk is. In die optiek dient ook te worden opgemerkt dat u verklaarde dat u uw

paspoort had aangemaakt in 2014 met het oog op een bedevaart (CGVS, p. 14-15). Ten aanzien van de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had u echter verklaard dat u kort nadat u problemen had gekregen

snel een paspoort had gemaakt om het land te ontvluchten (Vragenlijst CGVS, d.d. 25 februari 2016,

Vraag 3.5). Hierop gewezen, verklaarde u dat de vertaler u niet had verstaan en dat u had gepraat over

het visum (CGVS, p. 22), hetgeen een weinig afdoende verklaring is voor deze tegenstrijdigheid. Het lijkt

er dus sterk op dat u dergelijk identiteitsdocument liever achterhoudt, daar de inhoud niet zou stroken

met uw verklaringen. Het ontbreken van origineel identiteitsdocument, houdt bovendien initieel een

negatieve indicatie in met betrekking tot uw asielrelaas daar u ons geen zekerheid geeft op wie u bent

en waar u vandaan komt.

Ook legde u tegenstrijdige verklaringen af betreffende essentiële zaken aangaande uw identiteit. Zo had

u bij de DVZ nog verklaard dat uw ouders en zussen allen de Afghaanse nationaliteit hadden (Verklaring

DVZ, d.d. 25 februari 2016, p. 5 & 7). Ten aanzien van het CGVS verklaarde u dan weer dat men allen

de Pakistaanse nationaliteit had. Hierop gewezen, verklaarde u dat jullie geen Afghanen zijn (CGVS, p.

6-7). Dat u ook hierover tegenstrijdige verklaringen zou afleggen is tekenend voor uw gebrek aan

oprechtheid. De verklaringen die u voor al deze tegenstrijdigheden aflegt zijn bovendien niet afdoend.

Het CGVS wijst er in dit verband ook nog op dat het gehoor bij de DVZ werd afgenomen met behulp van

een tolk die de taal Pashtu machtig is. U verklaarde zich na afloop van het gehoor ook akkoord met uw

verklaringen en gaf tijdens het gehoor op het CGVS nog aan dat het gehoor bij de DVZ goed was

verlopen. Aldus komt het enkel voorleggen van Pakistaanse identiteitskaarten (en geen originele

stukken) merkwaardig over, evenals het achterhouden van een paspoort. Dze stukkn hadden minstens

inzake uw beweerde nationaliteit voor verduidelijking kunnen zorgen.

Vervolgens wordt de geloofwaardigheid van uw relaas fundamenteel ondermijnd doordat u geen

duidelijkheid kon scheppen wanneer u Pakistan had verlaten en wanneer u problemen zouden zijn

gestart. Zo verklaarde u dat uw problemen startten tien dagen voordat u Pakistan op 20 november 2015

had verlaten (CGVS, p. 27). U verklaarde dat u werd tegengehouden, vijf dagen later telefoon kreeg en

nog vijf dagen later het land had verlaten (CGVS, p. 21-22). Vreemd genoeg werden uw

vingerafdrukken reeds op 4 november 2015 genomen in Griekenland, hetgeen zou betekenen dat u al

even voordat uw beweerde problemen zouden startten, Pakistan had verlaten (zie administratief dossier

/ blauwe map). Toen u hierop gewezen werd verklaarde u dat het niet mogelijk was, aangezien u

Pakistan pas de 20ste had verlaten (CGVS, p. 28), hetgeen weinig afdoend is. In ieder geval, dat u zou

beweren dat uw problemen ongeveer op 10 november zouden startten (zie supra), maar dat u reeds op

4 november in Griekenland was ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas reeds compleet en is

bovendien tekenend voor een gebrek aan oprechtheid. In elk geval legde u geen stukken neer die uw

beweerde vertrek eind november kunnen staven.

Hoe dan ook, de ongeloofwaardigheid van uw relaas blijkt ook nog uit enkele tegenstrijdigheden en

vaagheden die werden opgemerkt doorheen uw verklaringen. Zo verklaarde u dat uw problemen waren

gestart nadat uw vriend A.(...) H.(...) was verdwenen en dat u werd tegengehouden door twee

gewapende personen (CGVS, p. 16). U had echter vooreerst geen enkel idee wanneer exact uw vriend

verdwenen was, noch wanneer u eigenlijk werd tegengehouden (CGVS, p. 19-20). (…)

Wat er ook van zij, u verklaarde ook dat toen u werd tegengehouden u men had gezegd dat A.(...) H.(...)

ontvoerd was door de ISI (CGVS, p. 20). Niet alleen had u geen idee wat de letters ISI eigenlijk

betekenen en kon u er enkel naar verwijzen als de geheime dienst (CGVS, p. 20), u had eigenlijk bij de

DVZ verklaard dat men u had verteld dat ze wisten dat u zelf A.(...) H.(...) had ontvoerd (Vragenlijst

CGVS, Vraag 3.5). Hierop gewezen, verklaarde u dat er een probleem was met de vertaler en dat hij het

zelfs had gecorrigeerd (CGVS, p. 20), hetgeen geen verschoning is waarom u het dan nog anders zou

verklaren.

Verder verklaarde u ook dat u na dit voorval naar uw oom ging om uw moeder te halen bij uw oom in

Peshawar (CGVS, p. 21). Echter, bij de DVZ had u verklaard dat u na dit voorval eigenlijk gewoon naar

huis was gekeerd en dat uw moeder en zussen op dat moment zelfs thuis waren (Vragenlijst CGVS,
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Vraag 3.5). Hierop gewezen, gaf u aan dat de vertaler u niet liet vertellen (CGVS, p. 21). U verklaarde

verder ook dat nadat u alles had besproken met uw moeder, uw schoonbroer naar huis was gekomen

en had verteld dat het niet zo erg was (CGVS, p. 21). Nochtans had u bij de DVZ verklaard dat uw

moeder net zeer bang was, ze u aanraadde het land te verlaten en u dit dan ook deed (Vragenlijst

CGVS, Vraag 3.5). Gewezen op het feit dat u bij de DVZ had verklaard dat uw moeder u meteen had

weggestuurd, verklaarde u opnieuw dat u niet veel mocht vertellen (CGVS, p. 21).

Verder verklaarde u eveneens dat u nadien nog een dreigtelefoon zou hebben ontvangen. Niet alleen

kende u hier opnieuw geen datum van (CGVS, p. 21), u had bij de DVZ evenwel niet verteld dat u

nadien nog een dreigtelefoon had gekregen (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). Hierop attent gemaakt

verklaarde u opnieuw dat u geen details mocht geven (CGVS, p. 22). Nochtans kan een dreigtelefoon

bezwaarlijk als een detail worden beschouwd. Gezien de ernst van de feiten is het zelfs onbegrijpelijk

dat u hierover met geen woord zou reppen. U gaf immers zelf aan dat u meteen hierna besloot het land

te verlaten (CGVS, p. 22). U had vervolgens ook geen idee wie u had gebeld. Zo verklaarde u eerst dat

het de twee personen waren die u hadden gestopt, nadien dat het misschien zij twee waren, of iemand

van hen, om iets later te verklaren dat u niet kan zeggen wie het was (CGVS, p. 23). Finaal gaf u aan

dat u tien dagen na de start van uw problemen het land het verlaten (CGVS, p. 23), terwijl u bij de DVZ

nog had verklaard dat u na een week al het land had verlaten (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). U legde

verder bovendien geen enkel document neer ter staving van uw problemen (CGVS, p. 10-14).

Tot slot verklaarde u ook nog dat na uw vertrek twee van uw neven werden ontvoerd. U legde ook hier

echter geen enkel bewijs over neer, noch had u een idee hoe ze werden ontvoerd (CGVS, p. 25). Wat

meer is, u had ook geen enkel sluitend idee wie eigenlijk achter de ontvoering zou kunnen zitten, noch

leek u op de hoogte te zijn of dit iets te maken had met uw problemen (CGVS, p. 25). Dat u hier zich niet

over leek te hebben geïnformeerd doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Vervolgens blijkt de ongeloofwaardigheid echter ook uit enkele eigenaardigheden die werden opgemerkt

betreffende uw reisweg. Zo slaagde u er vooreerst niet in duidelijkheid te scheppen over de datum van

vertrek uit Pakistan (zie supra). U had echter ook geen duidelijk idee wanneer u in België was

aangekomen en kon u het niet beter plaatsen dan “25ste, de maand ken ik niet” (CGVS, p. 26). Verder

gaf u aan dat u twee maanden had gereisd naar België (CGVS, p. 27), terwijl u bij de DVZ nog had

verklaard dat het een maand had geduurd (Verklaring DVZ, p. 10). Als verschoning hiervoor zei u dat u

dat niet had gezegd, enkel in detail waar u had verbleven (CGVS, p. 28).

(…)

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

(…)

De documenten die u neerlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze

bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Zo legde u vooreerst geen enkel

document neer ter staving van de problemen die u zou hebben ondervonden. De identiteitskaarten,

schoolcertificaten, domiciliëring en licentie van uw winkel zijn vooreerst enkel kopieën en hebben

daardoor reeds een geringe bewijswaarde. Ook het lege formulier van het ziekenhuis van uw zus voegt

niets wezenlijks toe aan uw dossier.

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

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

De Raad is samen met het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van oordeel

dat verzoekers algehele geloofwaardigheid op fundamentele wijze ondermijnd wordt door de vaststelling

dat verzoeker geen duidelijkheid kon scheppen wanneer de door hem aangehaalde problemen zijn

begonnen en op welke datum hij Pakistan omwille van deze problemen ontvluchtte. Aan verzoekers

verklaring dat zijn problemen met de taliban startten tien dagen voordat hij Pakistan op 20 november
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2015 verliet, kan geen geloof worden gehecht gelet op de in het administratief dossier aanwezige

informatie waaruit blijkt dat zijn vingerafdrukken op 4 november 2015 werden genomen in Griekenland.

Verzoeker is niet ernstig waar hij voormelde tegenstrijdigheid tracht te verklaren door te beweren dat hij

zich in het verleden van maand heeft vergist en dat hij eigenlijk op 20 oktober 2015 zijn huis en Pakistan

verliet. Van een asielzoeker wordt immers verwacht dat hij belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd

kan situeren, gezien kan verwacht worden dat levensbepalende ervaringen in het geheugen gegrift

zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben waardoor deze persoon daar in

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

dan ook van verzoeker worden verwacht dat hem nauwelijks acht maanden nadat hij door de taliban

werd bedreigd en vanuit zijn land van herkomst naar België reisde nog helder voor de geest staat in

welke maand deze ingrijpende en allesbehalve alledaagse gebeurtenissen plaatsvonden. Dat verzoeker

zich dienaangaande meermaals doorheen zijn gehoor zou hebben vergist en dat het hem zelfs niet zou

zijn beginnen dagen dat hij zich vergiste toen hem om een verklaring werd gevraagd voor het feit dat

zijn vingerafdrukken werden genomen op 4 november 2015 in Griekenland, acht de Raad geheel niet

aannemelijk (stuk 5, gehoorverslag, p. 9, 19, 22, 27, 28). Waar verzoeker aanvoert dat het niet makkelijk

is om zich in een stresssituatie data en periodes correct te herinneren, dient hij erop gewezen dat iedere

asielzoeker blootstaat aan een zekere vorm van stress tijdens het gehoor, maar dat dit geen afbreuk

doet aan de plicht om het asielrelaas zo correct en volledig mogelijk te vertellen (RvS 5 januari 2007, nr.

166.377). Nog daargelaten de vaststelling dat verzoeker in gebreke blijft de vastgestelde

tegenstrijdigheid in zijn verklaringen wat betreft de duurtijd van zijn reis naar België te weerleggen of te

verklaren, kan vermoeidheid als gevolg van deze reis evenmin afdoende verklaren dat verzoeker zich

zou hebben vergist. Verzoeker licht niet toe in welke zin zijn “concrete persoonlijke situatie” of zijn

“specifiek profiel” een ander licht werpen op voorgaande vaststellingen, derwijze dat daaruit niet zou

kunnen worden besloten dat hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd aangaande elementen die

raken aan de kern van zijn asielrelaas.

Waar verzoeker herhaalt dat zijn originele identiteitsdocumenten in het water belandden door toedoen

van de smokkelaar, biedt hij een stereotiepe verklaring die niet kan overtuigen, te meer daar hij het

verlies van zijn documenten klaarblijkelijk nooit heeft aangegeven bij de politie of ambassade. Dat hij dit

tijdens zijn vlucht geen aangifte kon doen neemt niet weg dat hij sinds zijn aankomst in België ruim de

tijd heeft gehad om dit alsnog te doen.

Waar verzoeker aangeeft dat hij in 2014 een nieuw paspoort aanvroeg omdat zijn eerste paspoort,

aangemaakt in 2010, verlopen was, dient hij gewezen te worden op het feit dat hij tijdens zijn gehoor

verklaarde dat zijn eerste paspoort verloren ging tijdens het schilderen, dat naar aanleiding van de

aangifte van dit verlies een ‘first information report’ (FIR) werd opgemaakt en dat hij een tweede

paspoort aanvroeg om op bedevaart te gaan in 2014 (stuk 5, gehoorverslag, p. 10, 14, 15). Dat het

paspoort dat van 2010 dateert zich nog in Pakistan bevindt, is in het licht van verzoekers eerdere

verklaringen volgens dewelke hij dit paspoort is verloren dan ook geheel onlogisch. In elk geval moet

worden vastgesteld dat verzoeker tot op heden noch het origineel noch een kopie van voormeld

paspoort heeft bijgebracht. De argumenten dat zijn eerste paspoort gemaakt was in 2010 om op

bedevaart te gaan, dat hij al verschillende malen op bedevaart is geweest en dat hij in 2015 een visum

heeft aangevraagd doen geen afbreuk aan de gedane vaststellingen.

Ter staving van zijn identiteit heeft verzoeker slechts fotokopieën van identiteitskaarten en van een

‘domicile certificate’ neergelegd. In tegenstelling tot wat verzoeker mag vinden, kunnen deze

documenten niet als begin van bewijs in aanmerking worden genomen nu aan gemakkelijk door knip- en

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

nr. 133.135).

Waar verzoeker aangeeft dat zijn familieleden de Pakistaanse nationaliteit hebben, doet hij geen

afbreuk aan zijn daarmee strijdige verklaring bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat zijn ouders en

zussen allen de Afghaanse nationaliteit hebben (stuk 11, verklaring DVZ, p. 5, 7). In zoverre verzoeker

deze tegenstrijdigheid wijt aan een vertaalfout die door de tolk zou zijn gemaakt, dient hij erop gewezen

te worden dat hij zich blijkens het gehoorverslag akkoord verklaarde met zijn verklaringen afgelegd bij

de Dienst Vreemdelingenzaken nadat deze hem in het Pashtu waren voorgelezen en dat hij op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aangaf dat zijn gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken goed verlopen was (stuk 11, verklaring DVZ; stuk 5, gehoorverslag, p. 2). Nergens

in de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken zou hebben

verklaard zelf de Afghaanse nationaliteit te hebben.
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De Raad stelt samen met de verwerende partij vast dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaard heeft dat de taliban-leden die hem tegenhielden hem zeiden ‘dat ze wisten dat (hij A. H.)

ontvoerd had om ISI”, daar waar hij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen verklaarde dat hem verteld werd dat A. H. door zijn toedoen door ISI zou zijn ontvoerd (stuk

10, vragenlijst, vraag 3.5 respectievelijk stuk 5, gehoorverslag, p. 20). Dat de gewapende mannen hem

hebben verteld dat hij zijn vriend via ISI heeft laten ontvoeren, zoals verzoeker thans beweert, vindt

geen steun in zijn eerdere verklaringen en is dan ook louter post factum. In zoverre verzoeker zijn

uiteenlopende verklaringen wijt aan problemen met de vertaling op het niveau van de Dienst

Vreemdelingenzaken, kan worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger is uiteengezet.

Waar verzoeker het relaas van de feiten volgend op het voorval met de gewapende taliban-leden

andermaal uiteenzet, doet hij geen afbreuk aan de vaststelling dat hij dienaangaand geen coherente

verklaringen heeft afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken respectievelijk op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Het argument dat het overgrote deel van de mensen

wonende in Pakistan niet weet waar de afkorting ISI voor staat en dat zijn kennis overeenkomt met de

kennis van de meerderheid van de Pakistaanse bevolking is slechts een bewering.

Verzoeker doet evenmin afbreuk aan volgende terechte motieven met betrekking tot de dreigtelefoon

die hij zou hebben gekregen: “Verder verklaarde u eveneens dat u nadien nog een dreigtelefoon zou

hebben ontvangen. Niet alleen kende u hier opnieuw geen datum van (CGVS, p. 21), u had bij de DVZ

evenwel niet verteld dat u nadien nog een dreigtelefoon had gekregen (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5).

Hierop attent gemaakt verklaarde u opnieuw dat u geen details mocht geven (CGVS, p. 22). Nochtans

kan een dreigtelefoon bezwaarlijk als een detail worden beschouwd. Gezien de ernst van de feiten is het

zelfs onbegrijpelijk dat u hierover met geen woord zou reppen. U gaf immers zelf aan dat u meteen

hierna besloot het land te verlaten (CGVS, p. 22). U had vervolgens ook geen idee wie u had gebeld. Zo

verklaarde u eerst dat het de twee personen waren die u hadden gestopt, nadien dat het misschien zij

twee waren, of iemand van hen, om iets later te verklaren dat u niet kan zeggen wie het was (CGVS, p.

23). Finaal gaf u aan dat u tien dagen na de start van uw problemen het land het verlaten (CGVS, p.

23), terwijl u bij de DVZ nog had verklaard dat u na een week al het land had verlaten (Vragenlijst

CGVS, Vraag 3.5). U legde verder bovendien geen enkel document neer ter staving van uw problemen

(CGVS, p. 10-14).”.

De Raad stelt vast dat verzoeker zich tijdens zijn gehoor niet met zekerheid kon uitlaten omtrent de

motieven van de ontvoerders van zijn neven. Hij verklaarde immers dat ze misschien de neef die ze

eerst ontvoerden met hem verward hadden aangezien hij wat op verzoeker lijkt, maar dat het ook

mogelijk is dat ze informatie wilden verzamelen van zijn neef (stuk 5, gehoorverslag, p. 17). Verzoekers

huidige stelling dat zijn neven werden ontvoerd omdat hun ontvoerders meer informatie over hem wilden

bekomen en niet omdat ze zouden hebben gedacht dat het verzoeker betrof is dan ook louter post

factum en doet afbreuk aan verzoekers geloofwaardigheid.

Dat het voor verzoeker niet mogelijk zou zijn om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de

ontvoering van zijn neven wegens de verslechterde relatie met zijn familie, overtuigt de Raad niet gelet

op verzoekers verklaring nog steeds contact te hebben met zussen en schoonbroers in Pakistan (stuk 5,

gehoorverslag, p. 7).

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

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

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

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

vreemdelingenwet.

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

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

48/4 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

zijnde de provincie Khyber-Pakhtunkhwa, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op

de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Uit een grondige
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analyse van de veiligheidssituatie (EASO Country of Origin Information Report “Pakistan. Security

Situation” van juli 2016) bijgevoegd bij het administratief dossier, blijkt 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-Pakhtunkhwa

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

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

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

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

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

van waar hij afkomstig is. Gezien zijn verklaringen met betrekking tot zijn herkomst uit Pakistan, dient in

casu de veiligheidssituatie in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de militaire operaties in FATA, en meer bepaald in Khyber

Agency, alsook de maatregelen genomen in het kader van het National Action Plan ervoor gezorgd

hebben dat de veiligheidssituatie in Khyber-Pakhtunkwa (KP) sinds 2014 opmerkelijk verbeterd is. Zo is

er sprake van een opvallende daling in het aantal terroristische aanslagen. Bovendien is zowel het

aantal burgerslachtoffers, het aantal militaire operaties, en het aantal ontheemden in de regio duidelijk

verminderd. Niettegenstaande er sprake is van een lichte stijging in het aantal slachtoffers in het eerste

kwartaal van 2016, dient vastgesteld te worden dat het aantal burgerslachtoffers in de provincie beperkt

blijft. Het geweld dat er plaatsvindt is daarenboven hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de

Pakistaanse veiligheidsdiensten, ofwel burgers met een specifiek profiel geviseerd worden.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld te worden dat er voor burgers in Khyber-Pakhtunkhwa

actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun

leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel

is er voor burgers in Khyber-Pakhtunkhwa aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van

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

Waar verzoeker zich afvraagt hoe men enerzijds kan twijfelen aan de identiteit van de verzoekende

partij en anderzijds de nood aan subsidiaire bescherming kan beoordelen, merkt de Raad op dat

verzoekers herkomst uit de provincie Khyber-Pakhtunkhwa in Pakistan in casu niet wordt betwist en dat

er aldus voldoende elementen voorhanden zijn om zijn nood aan bescherming uit hoofde van artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet te beoordelen.

Verzoeker uit kritiek op het feit dat het rapport waarop bovenstaande analyse met betrekking tot de

veiligheid in Khyber-Pakhtunkhwa is gebaseerd informatie bevat die ten laatste van 18 april 2016

dateert, terwijl er in het eerste kwartaal van 2016 reeds een stijging van het aantal slachtoffers werd

vastgesteld. Verzoeker brengt evenwel zelf geen informatie bij waaruit blijkt dat het actueel niet langer

opgaat te stellen dat het aantal burgerslachtoffers in Khyber-Pakhtunkhwa beperkt blijft en dat het

geweld dat er plaatsvindt hoofdzakelijk doelgericht van aard is in de zin dat ofwel de Pakistaanse

veiligheidsdiensten ofwel burgers met een specifiek profiel geviseerd worden.

Verzoekers algemene bewering dat hij zijn land van herkomst niet uit financiële overwegingen heeft

verlaten doch wel uit vrees en omwille van de moeilijkheden die hij aldaar kende, werpt geen ander licht

op de pertinente en concrete vaststellingen van de bestreden beslissing op grond waarvan moet worden

besloten dat hij geen gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk heeft gemaakt.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.6. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend zeventien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


