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nr. 182 400 van 16 februari 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 17 november 2016

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

staatlozen van 19 oktober 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 11 januari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Pakistaanse nationaliteit te bezitten en van geboorte tot vertrek in het dorp Shanari,

Bajaur Agency (Federally Administered Tribal Areas) te hebben gewoond. Uw oom F.(…) A.(…) was

actief als senior poliowerker en had het gezag over verschillende ziekenhuizen. Uw oom werd in de

moskee bedreigd door de Taliban. Hij kwam om het leven in een explosie in Khar.

In Bajaur Agency zou u een tijdje als tolk voor het UNHCR gewerkt hebben en hierna werkte u drie jaar

lang als poliowerker. Tevens zou u lid geweest zijn van het PSF (Pashtoun Student Federation). Twee

dagen voor uw vertrek in september 2015 ontving u een dreigbrief van de Taliban. In samenspraak met
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uw moeder en oom besloot u het land te verlaten. U reisde over land via Iran, Turkije en Bulgarije tot

België. U was 37 à 38 dagen onderweg. U kwam aan in België en vroeg de volgende dag, op 4

november 2015, asiel aan.

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

certificate, een brief van de agency chirurg, twee overlijdensaktes van uw oom, een brief van de Taliban,

een kopie van een verzending.

B. Motivering

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

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken, dit om onderstaande redenen.

Ten eerste merkt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op dat

uw algemene geloofwaardigheid reeds ernstig wordt aangetast door uw verklaringen over uw

minderjarige leeftijd bij aankomst in België (verklaringen Dienst Vreemdelingenzaken [DVZ], punt 4;

gehoorverslag CGVS, p. 3). Het Commissariaat-generaal verwijst naar de beslissing die u werd

betekend door de Dienst Voogdij op 14 december 2015 in verband met de medische test tot vaststelling

van uw leeftijd. Die beslissing toont aan dat u ouder dan 18 jaar bent, waarbij 22,5, met een

standaarddeviatie van 1,7 jaar, een goede schatting is. Door een jongere leeftijd op te geven op de DVZ

en op het CGVS heeft u dan ook getracht de Belgische asielinstanties op intentionele wijze te misleiden,

wat de geloofwaardigheid van uw verklaringen al bij voorbaat aantast.

Gelet op bovenstaande vaststelling kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u nooit

een identiteitskaart zou hebben gehad (gehoorverslag CGVS, p. 19). In Pakistan is dit document

immers verplicht voor burgers vanaf 18 jaar (zie “COI Focus: Identiteitsdocumenten” toegevoegd aan uw

dossier). Het enige door u voorgelegde identiteitsdocument, een domicile certificate, dateert van 2010

en vermeldt geen geboortedatum. Er dient overigens te worden opgemerkt dat een domicile certificate in

principe pas op meerderjarige leeftijd kan worden aangevraagd, waardoor het CGVS mag vermoeden

dat u al in 2010 de volwassen leeftijd had bereikt (zie toegevoegde informatie). Door geen andere,

recentere identiteitsdocumenten voor te leggen wekt u dan ook de indruk dat u bepaalde informatie over

uw identiteit en recente herkomst wenst achter te houden.

Ten tweede kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan uw bewering dat u in Bajaur

Agency actief was voor verschillende ngo’s en dat u hierdoor persoonlijk zou worden vervolgd door

de Taliban.

Vooreerst beweerde u gedurende korte tijd als tolk gewerkt te hebben voor het UNHCR, maar hier kan

geen geloof aan worden gehecht. Zo beweerde u, geboren te zijn in 1999, in 2009 of 2010 (dus als 10 of

11- jarige jongen) al voor het UNHCR gewerkt te hebben. Waarom het UNHCR u op zo’n jonge leeftijd

zou kunnen vertrouwen met vertalingswerk kon u niet duiden. Voorts gaf u uitleg over wat voor soort

organisatie het UNHCR zou zijn, maar vreemd genoeg had u het tijdens uw uitleg, op geen moment

over het werken met vluchtelingen wat toch de kerntaak is van deze organisatie. Ook is het

bevreemdend dat mocht u gewerkt hebben voor een wereldwijd bekende organisatie als het UNHCR, u

dit niet zou kunnen staven met enig document. Uw bewering ooit gewerkt te hebben voor het UNHCR is

dan ook ongeloofwaardig.

Ten tweede verklaarde u actief geweest te zijn als poliowerker. U heeft duidelijk enige kennis over deze

ziekte en de campagnes hieromtrent in Pakistan, maar het is niet geloofwaardig dat u dit werk

gedurende drie jaar en tot het moment van vertrek uit Pakistan zou hebben gedaan. Hoewel u jaren als

poliowerker actief zou zijn geweest, kende u de volledige naam van deze ziekte niet (poliomyelitis). U

gevraagd naar de naam van het vaccin dat u al deze jaren toediende, kwam niet verder dan VVM

(gehoorverslag CGVS, p. 14). VVM (vaccine vial monitor) is echter een systeem om te garanderen dat

een vaccin gekoeld blijft en niet de naam van het vaccin zelf. Voorts kende u slechts de naam van één

supervisor (gehoorverslag CGVS, p. 15). Bovendien kon u niet duiden voor welke organisatie u dan wel

precies had gewerkt: in het gehoor op het CGVS gaf u aan dat u voor de WHO werkte (gehoorverslag

CGVS, p. 10), terwijl u eerder had verklaard dat u voor de overheid werkte (vragenlijst CGVS, p. 2).

Toen u gevraagd werd naar een eventuele samenwerking tussen de WHO en een ministerie van

de overheid, sprak u dan weer over het niet bestaande “ministerie van Khyber Pakhtunkhwa”, een

provincie waartoe Bajaur Agency niet eens behoort (zie kaart van USAID, toegevoegd aan uw dossier).
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Uw beperkte kennis over de organisatie waarvoor u zou hebben gewerkt doet bijgevolg reeds ernstig

afbreuk aan uw beweerde ononderbroken activiteiten als poliowerker in Bajaur. Bovendien als u

inderdaad gedurende jaren gewerkt zou hebben voor een bekende internationale organisatie zoals het

WHO, kan opnieuw verwacht worden dat u dit zou staven.

De voorgelegde brief van de agency chirurg kan evenmin aantonen dat u constant en langdurig hebt

meegewerkt aan poliocampagnes. Vooreerst heeft dit document, dat zou zijn aangevraagd door uw

grootvader, een duidelijk gesolliciteerd karakter (gehoorverslag CGVS, p. 20). Ten tweede gaf u zelf aan

dat de auteur van deze brief niet betrokken was bij uw beweerde activiteiten (“Ik had geen zaken met

hem”, gehoorverslag CGVS, p. 20). Ten derde is het bevreemdend vast te stellen dat u volgens deze

brief onder het toezicht van EPI zou hebben gewerkt, maar dat u er niet in slaagde uit te leggen wat EPI

precies is (“EPI, wat is dat? – Dat weet ik niet”, gehoorverslag CGVS, p. 20). Deze brief, die in Pakistan

net als andere documenten op vraag kan worden nagemaakt (zie “Corruptie en documentenfraude”,

toegevoegd aan uw dossier), kan uw beweerde werkzaamheden in Bajaur Agency bijgevolg niet

staven.

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het reeds weinig plausibel dat de Taliban u in het bijzonder zou

viseren. Toen u gevraagd werd naar andere dorpelingen die een target van de Taliban hadden

gevormd, gaf u bovendien enkel meerdere voorbeelden van “maliks” of dorpsouderen die vanwege hun

prominente functies werden geviseerd (gehoorverslag CGVS, p. 22, 23). Bovendien kon u geen

concreet antwoord geven op de vraag of er ooit collegapoliowerkers hun werk hadden opgegeven

(gehoorverslag CGVS, p. 26) of ooit waren verdwenen (“Veel personen, gehoorverslag CGVS, p. 27).

Toen u gevraagd werd of er ooit collega’s werden bedreigd, vermeldde u vreemd genoeg slechts één

incident dat u dan nog via uw grootvader zou hebben vernomen (gehoorverslag CGVS, p. 26). Het

Commissariaat-generaal stelt ten slotte vast dat u zich niet geïnformeerd hebt over incidenten na

uw vertrek (gehoorverslag CGVS, p. 27), een vaststelling dat andermaal afbreuk doet aan uw beweerde

recente betrokkenheid bij poliocampagnes in Pakistan.

Het CGVS kan evenmin geloof hechten aan uw eventuele vrees op basis van het beweerde lot van uw

oom die poliowerker zou zijn geweest. Daar waar u in de aanvankelijke vragenlijst van het CGVS had

aangegeven dat uw oom door de Taliban werd ontvoerd en werd gedwongen een zelfmoordaanslag te

plegen (vragenlijst CGVS, p. 2), gaf u in het gehoor enkel aan dat uw oom was gestorven in een grote

explosie in Khar (gehoorverslag CGVS, p. 2, 16, 21). Toen u werd geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid, ontkende u enkel uw eerdere spectaculaire verklaringen (gehoorverslag CGVS, p. 16).

Dit louter ontkennen is niet afdoende, gezien het enorme contrast tussen beide beweringen. Deze

vaststelling ondermijnt logischerwijze ook het geloof in de authenticiteit van de door u neergelegde

overlijdensaktes van uw oom. Indien authentiek kunnen de overlijdensaktes van deze man waarvan u

beweert dat het uw oom zou zijn aantonen dat hij het slachtoffer werd van de ernstige bomaanslag in de

omgeving van Khar op 25 december 2010 (zie informatie toegevoegd aan uw dossier). Dit gegeven

duidt echter niet op een persoonlijke, individuele vrees voor vervolging in uw hoofde.

Ten derde ondermijnt ook de voorgelegde dreigbrief van de Taliban de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. In de aanvankelijke vragenlijst van het CGVS had u immers aangegeven dat deze brief een

telefoonnummer bevatte: “Het enige dat ik mij kan herinneren, is dat er een telefoonnummer was, dat ik

diende te gebruiken om hen te contacteren” (vragenlijst CGVS, p. 2). De brief die door u werd

neergelegd op het CGVS bevat echter geen telefoonnummer. Geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen over de inhoud van de brief, ontweek u eerst de vraag, verklaarde u vervolgens dat u het

niet wist, en gaf u ten slotte toe: “Ja, ik heb het zo gezegd, dat er een telefoonnummer op stond, maar

toen ik deze brief ontving zag ik dat er geen telefoonnummer op stond” (gehoorverslag CGVS, p. 22).

Gelet op deze tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen en het voorgelegde document, trekt het

Commissariaat-generaal de authenticiteit van deze brief zeer ernstig in twijfel. Het is bovendien

bevreemdend dat u de inhoud van de dreigbrief, die u tot een halsoverkop vertrek uit Pakistan

zou hebben gedwongen, niet bleek te kennen (gehoorverslag CGVS, p. 21, 22). Gelet op wat

voorafgaat, kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan uw bewering dat u een dreigbrief

van de Taliban zou hebben ontvangen en dat u om deze reden Pakistan zou hebben verlaten. Ten

vierde bevatten ook uw verklaringen over uw moment van vertrek uit uw woning in Bajaur Agency

een tegenstrijdigheid. Aanvankelijk verklaarde u dat u de brief van de Taliban had ontvangen twee

dagen voor u het huis verliet (gehoorverslag CGVS, p. 22). Even later gaf u dan weer aan dat u de

volgende ochtend was vertrokken (“ik bleef ’s nachts, en de volgende ochtend, vroeg, verliet ik mijn

huis”, gehoorverslag CGVS, p. 25). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, antwoordde u meteen

“Ja, ik bleef daar 2 nachten en dan vertrok ik” en voegde u toe dat u het zich niet precies herinnerde
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(gehoorverslag CGVS, p. 25). Deze uitleg is niet afdoende, daar men mag verwachten dat u zich wel

degelijk kunt herinneren hoe lang u nog thuis bent gebleven nadat u werd bedreigd door de Taliban.

Ook uw verklaringen over de dagen voor uw vertrek uit Pakistan doen bijgevolg afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.

Uw verklaring actief geweest te zijn voor de PSF voegt niets wezenlijks toe aan uw dossier, daar

nergens uit uw verklaringen bleek dat u hierdoor ooit enig probleem ondervonden zou hebben.

Het overige door u voorgelegde document verandert niets aan bovenstaande vaststellingen. De kopie

van de verzending kan hooguit aantonen dat uw documenten uit Bajaur werden verstuurd.

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

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

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

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

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

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

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

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

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Asielzoekers uit Pakistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de

algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat

de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land.

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit het noordwesten van Pakistan. Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier),

blijkt dat het noordwesten van Pakistan geteisterd wordt 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 en in mindere mate in Khyber-Pakhtunkwa.

In casu is het Commissariaat-generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of

persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door zich buiten

uw geboortestreek of regio van herkomst te vestigen waar u over een veilig en redelijk

vestigingsalternatief beschikt.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie in Pakistan blijkt immers dat hoewel de situatie in de

provincies Khyber-Pakhtunkwa, Baluchistan, Punjab , Sindh, en in Pakistan controlled Kashmir (PcK)

weliswaar verontrustend en zorgwekkend kan voorkomen, de omvang en de intensiteit van het geweld

er beduidend lager is dan in het noordwesten van Pakistan.

Zo is de omvang van het geweld dat zich in de provincie Punjab voordoet beperkter dan het geweld dat

in Khyber-Pakhtunkwa, FATA en Sindh plaatsvindt. Het geweld in de provincie neemt er de vorm aan

van terroristische aanslagen, sektarisch geweld, etno-politiek geweld, en geweld tussen politie en

criminelen. In 2015 was de provincie Punjab, in vergelijking met de rest van Pakistan, relatief

vreedzamer. Zowel het aantal terroristische aanslagen, het aantal targeted killings, als het aantal

burgerslachtoffers is er gedaald. Ook in de hoofdstad Islamabad is er sprake van een opvallende daling

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

plaats, waarbij 4 doden te betreuren vielen. Uit dezelfde informatie blijkt dat het de stad Lahore nog

steeds het meest getroffen wordt door geweld. Het aantal conflictgerelateerde burgerslachtoffers blijft er

evenwel laag.
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Uit dezelfde informatie blijkt dat de situatie in de provincie Sindh weliswaar nog verre van ideaal is,

doch dat het geweld hoofdzakelijk in de miljoenenstad Karachi geconcentreerd en in beduidend mindere

mate in de rest van de provincie. De stad kampt met etno-politiek, terroristisch, sektarisch en crimineel

geweld. De veiligheidssituatie in de stad wordt grotendeels bepaald door de machtsstrijd tussen de

rivaliserende politieke partijen Muttahida Quami Movement (MQM), Awami National Party (ANP), en

Pakistan People’s Party (PPP) en hun aanhangers. De gewapende vleugels van de respectievelijke

partijen worden verantwoordelijk geacht voor ettelijke moordaanslagen op politieke tegenstanders, rellen

en dodelijke clashes. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de stad Karachi nog steeds te

kampen heeft met sektarisch geweld, en dat de meerderheid van de sektarisch geïnspireerde

terreurdaden gerichte moordaanslagen betrof, waarbij leden van sjiitische gemeenschap, de Hazara of

de Ismaelieten geviseerd worden. Het aantal terroristische aanslagen en etno-politiek

geïnspireerde gewelddaden zijn evenwel in dalende lijn, dit mede als gevolg van de voortdurende

veiligheidsoperaties van de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Ook het aantal te betreuren slachtoffers is

er gedaald.

Voorts dient vastgesteld te worden dat het conflict tussen separatisten en de overheid in Balochistan

qua intensiteit niet te vergelijken is met de gewapende strijd in het minder bevolkte FATA. De opstand in

Balochistan wordt doorgaans als een ‘low-level insurgency’ genoemd. Uit dezelfde informatie blijkt dat

het merendeel van de gewelddaden die er in de provincie Balochistan plaatsvinden doelgericht van aard

zijn. Het geweld is voorts voornamelijk geconcentreerd in de stad Quetta en komt in mindere mate voor

in de rest van de provincie. De overgrote meerderheid van de gewelddaden in Balochistan is toe te

schrijven aan nationalistische militanten. De Pakistaanse veiligheidsdiensten en het leger worden op

hun beurt verantwoordelijk geacht voor de aanhoudende verdwijningen en extrajudicial killings van

nationalistische militanten en terreurverdachten. Verder betroffen de opvallendste terreuraanslagen in

de provincie een aantal grootschalige aanslagen waarbij de sjiitische Hazaraminderheid in Quetta

geviseerd werd.

Tot slot dient vastgesteld te worden dat de veiligheidssituatie in Pakistan controlled Kashmir relatief

stabiel is. In 2015 vonden er nauwelijks aanslagen plaats. De regio wordt dan ook bestempeld als de

meest vreedzame in Pakistan. Er vonden wel enkele schendingen van het staakt-het vuren plaats aan

de Pakistaans-Indiase grens. Er is evenwel geen sprake van een situatie van “open combat” of van

hevige en voortdurende of onderbroken gevechten aan voornoemde grens.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er in

de provincies Balochistan, Punjab, Sindh, en in PcK actueel geen sprake is van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt tevens dat dat de bewegingsvrijheid in Pakistan

weliswaar beperkt is in bepaalde regio’s, maar dat dit niet geldt voor het gehele land. Het vrij verkeer

van burgers op het Pakistaanse grondgebied wordt in beginsel niet verhinderd. Evenmin bestaan er

voor migranten significante belemmeringen bij het verwerven van een job, een woonplaats of andere

faciliteiten. Migranten worden blijkens de beschikbare informatie geenszins met onoverkomelijke

hindernissen geconfronteerd. De escalatie van het gewapend conflict in 2009 heeft er weliswaar toe

geleid dat er in 2009 enkele beperkingen werden opgelegd aan de toegang en verblijf in de provincies

Sindh en Punjab. Echter, uit dezelfde informatie blijkt dat daar sinds 2010 geen sprake meer van is. Het

grondoffensief dat het Pakistaanse leger in de zomer van 2014 opzette in Noord-Waziristan creëerde

een nieuwe vluchtelingenstroom. In de provincie Sindh ontstond weerstand tegen de instroom van

vluchtelingen uit Noord-Waziristan. Dit verzet bleef beperkt tot politieke stellingnames, manifestaties en

occasionele wegblokkades door plaatselijke bevolkingsgroepen.

Verder blijkt dat in de praktijk de meerderheid van de ontheemden niet kiest voor opvang in een

vluchtelingenkamp waar de situatie problematisch is, maar wel via eigen politieke, economische en

sociale netwerken een onderkomen zoekt in gastgezinnen of private accommodatie, voornamelijk in de

steden. In het algemeen is er in Pakistan een trend van verstedelijking, die tal van economische

mogelijkheden biedt aan interne migranten en waarvan ook vele ontheemden uit de noordwestelijke

regio’s gebruik maken.
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Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in een van de grote Pakistaanse steden vestigt, voor zover u dat de voorbije jaren nog niet zou

hebben gedaan.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een gezonde jonge man bent, dat u in Pakistan meer dan 8 jaar

naar school bent geweest (gehoorverslag CGVS, p. 7) en dat u naast uw moedertaal Pashtu ook een

beetje Urdu en Engels en zelfs een woordje Dari spreekt (gehoorverslag CGVS, p. 8). Verder dient te

worden te worden opgemerkt dat uw familie de financiële middelen heeft om voor medische bezoeken

naar Peshawar te gaan, een stad waar u ook zelf zou zijn geweest om uw moeder en grootmoeder te

begeleiden tijdens hun doktersbezoeken (gehoorverslag CGVS, p. 5). Ten slotte blijkt uit uw

verklaringen dat u tot de soennitische meerderheid van het land behoort (gehoorverslag CGVS, p. 4).

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in één van

de grote steden die gelegen zijn in provincies waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in

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

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 eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, van “de algemene rechtsbeginselen der zorgvuldigheid (onder meer het

redelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel)” en van de materiële motiveringsplicht.

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
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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 kan de Raad geen geloof hechten aan verzoekers

asielrelaas. Het Commissariaat-generaal stelde dan ook terecht het volgende vast:

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

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken, dit om onderstaande redenen.

Ten eerste merkt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op dat

uw algemene geloofwaardigheid reeds ernstig wordt aangetast door uw verklaringen over uw

minderjarige leeftijd bij aankomst in België (verklaringen Dienst Vreemdelingenzaken [DVZ], punt 4;

gehoorverslag CGVS, p. 3). Het Commissariaat-generaal verwijst naar de beslissing die u werd

betekend door de Dienst Voogdij op 14 december 2015 in verband met de medische test tot vaststelling

van uw leeftijd. Die beslissing toont aan dat u ouder dan 18 jaar bent, waarbij 22,5, met een

standaarddeviatie van 1,7 jaar, een goede schatting is. Door een jongere leeftijd op te geven op de DVZ

en op het CGVS heeft u dan ook getracht de Belgische asielinstanties op intentionele wijze te misleiden,

wat de geloofwaardigheid van uw verklaringen al bij voorbaat aantast.

Gelet op bovenstaande vaststelling kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u nooit

een identiteitskaart zou hebben gehad (gehoorverslag CGVS, p. 19). In Pakistan is dit document

immers verplicht voor burgers vanaf 18 jaar (zie “COI Focus: Identiteitsdocumenten”) toegevoegd aan

uw dossier). Het enige door u voorgelegde identiteitsdocument, een domicile certificate, dateert van

2010 en vermeldt geen geboortedatum. Er dient overigens te worden opgemerkt dat een domicile

certificate in principe pas op meerderjarige leeftijd kan worden aangevraagd, waardoor het CGVS mag

vermoeden dat u al in 2010 de volwassen leeftijd had bereikt (zie toegevoegde informatie). Door geen

andere, recentere identiteitsdocumenten voor te leggen wekt u dan ook de indruk dat u bepaalde

informatie over uw identiteit en recente herkomst wenst achter te houden.

Ten tweede kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan uw bewering dat u in Bajaur

Agency actief was voor verschillende ngo’s en dat u hierdoor persoonlijk zou worden vervolgd door

de Taliban.

Vooreerst beweerde u gedurende korte tijd als tolk gewerkt te hebben voor het UNHCR, maar hier kan

geen geloof aan worden gehecht. Zo beweerde u, geboren te zijn in 1999, in 2009 of 2010 (dus als 10 of

11- jarige jongen) al voor het UNHCR gewerkt te hebben. Waarom het UNHCR u op zo’n jonge leeftijd

zou kunnen vertrouwen met vertalingswerk kon u niet duiden. Voorts gaf u uitleg over wat voor soort

organisatie het UNHCR zou zijn, maar vreemd genoeg had u het tijdens uw uitleg, op geen moment

over het werken met vluchtelingen wat toch de kerntaak is van deze organisatie. Ook is het

bevreemdend dat mocht u gewerkt hebben voor een wereldwijd bekende organisatie als het UNHCR, u

dit niet zou kunnen staven met enig document. Uw bewering ooit gewerkt te hebben voor het UNHCR is

dan ook ongeloofwaardig.

Ten tweede verklaarde u actief geweest te zijn als poliowerker. U heeft duidelijk enige kennis over deze

ziekte en de campagnes hieromtrent in Pakistan, maar het is niet geloofwaardig dat u dit werk

gedurende drie jaar en tot het moment van vertrek uit Pakistan zou hebben gedaan. (…). U gevraagd

naar de naam van het vaccin dat u al deze jaren toediende, kwam niet verder dan VVM (gehoorverslag

CGVS, p. 14). VVM (vaccine vial monitor) is echter een systeem om te garanderen dat een vaccin

gekoeld blijft en niet de naam van het vaccin zelf. Voorts kende u slechts de naam van één supervisor

(gehoorverslag CGVS, p. 15). Bovendien kon u niet duiden voor welke organisatie u dan wel precies

had gewerkt: in het gehoor op het CGVS gaf u aan dat u voor de WHO werkte (gehoorverslag CGVS, p.

10), terwijl u eerder had verklaard dat u voor de overheid werkte (vragenlijst CGVS, p. 2). Toen u

gevraagd werd naar een eventuele samenwerking tussen de WHO en een ministerie van de overheid,

sprak u dan weer over het niet bestaande “ministerie van Khyber Pakhtunkhwa”, een provincie

waartoe Bajaur Agency niet eens behoort (zie kaart van USAID, toegevoegd aan uw dossier). Uw

beperkte kennis over de organisatie waarvoor u zou hebben gewerkt doet bijgevolg reeds ernstig

afbreuk aan uw beweerde ononderbroken activiteiten als poliowerker in Bajaur. Bovendien als u
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inderdaad gedurende jaren gewerkt zou hebben voor een bekende internationale organisatie zoals het

WHO, kan opnieuw verwacht worden dat u dit zou staven.

De voorgelegde brief van de agency chirurg kan evenmin aantonen dat u constant en langdurig hebt

meegewerkt aan poliocampagnes. Vooreerst heeft dit document, dat zou zijn aangevraagd door uw

grootvader, een duidelijk gesolliciteerd karakter (gehoorverslag CGVS, p. 20). Ten tweede gaf u zelf aan

dat de auteur van deze brief niet betrokken was bij uw beweerde activiteiten (“Ik had geen zaken met

hem”, gehoorverslag CGVS, p. 20). Ten derde is het bevreemdend vast te stellen dat u volgens deze

brief onder het toezicht van EPI zou hebben gewerkt, maar dat u er niet in slaagde uit te leggen wat EPI

precies is (“EPI, wat is dat? – Dat weet ik niet”, gehoorverslag CGVS, p. 20). Deze brief, die in Pakistan

net als andere documenten op vraag kan worden nagemaakt (zie “Corruptie en documentenfraude”,

toegevoegd aan uw dossier), kan uw beweerde werkzaamheden in Bajaur Agency bijgevolg niet

staven.

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het reeds weinig plausibel dat de Taliban u in het bijzonder zou

viseren. Toen u gevraagd werd naar andere dorpelingen die een target van de Taliban hadden

gevormd, gaf u bovendien enkel meerdere voorbeelden van “maliks” of dorpsouderen die vanwege hun

prominente functies werden geviseerd (gehoorverslag CGVS, p. 22, 23). Bovendien kon u geen

concreet antwoord geven op de vraag of er ooit collegapoliowerkers hun werk hadden opgegeven

(gehoorverslag CGVS, p. 26) of ooit waren verdwenen (“Veel personen, gehoorverslag CGVS, p. 27).

(…) Het Commissariaat-generaal stelt ten slotte vast dat u zich niet geïnformeerd hebt over incidenten

na uw vertrek (gehoorverslag CGVS, p. 27), een vaststelling dat andermaal afbreuk doet aan uw

beweerde recente betrokkenheid bij poliocampagnes in Pakistan.

Het CGVS kan evenmin geloof hechten aan uw eventuele vrees op basis van het beweerde lot van uw

oom die poliowerker zou zijn geweest. Daar waar u in de aanvankelijke vragenlijst van het CGVS had

aangegeven dat uw oom door de Taliban werd ontvoerd en werd gedwongen een zelfmoordaanslag te

plegen (vragenlijst CGVS, p. 2), gaf u in het gehoor enkel aan dat uw oom was gestorven in een grote

explosie in Khar (gehoorverslag CGVS, p. 2, 16, 21). Toen u werd geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid, ontkende u enkel uw eerdere spectaculaire verklaringen (gehoorverslag CGVS, p. 16).

Dit louter ontkennen is niet afdoende, gezien het enorme contrast tussen beide beweringen. Deze

vaststelling ondermijnt logischerwijze ook het geloof in de authenticiteit van de door u neergelegde

overlijdensaktes van uw oom. Indien authentiek kunnen de overlijdensaktes van deze man waarvan u

beweert dat het uw oom zou zijn aantonen dat hij het slachtoffer werd van de ernstige bomaanslag in de

omgeving van Khar op 25 december 2010 (zie informatie toegevoegd aan uw dossier). Dit gegeven

duidt echter niet op een persoonlijke, individuele vrees voor vervolging in uw hoofde.

Ten derde ondermijnt ook de voorgelegde dreigbrief van de Taliban de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. In de aanvankelijke vragenlijst van het CGVS had u immers aangegeven dat deze brief een

telefoonnummer bevatte: “Het enige dat ik mij kan herinneren, is dat er een telefoonnummer was, dat ik

diende te gebruiken om hen te contacteren” (vragenlijst CGVS, p. 2). De brief die door u werd

neergelegd op het CGVS bevat echter geen telefoonnummer. Geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen over de inhoud van de brief, ontweek u eerst de vraag, verklaarde u vervolgens dat u het

niet wist, en gaf u ten slotte toe: “Ja, ik heb het zo gezegd, dat er een telefoonnummer op stond, maar

toen ik deze brief ontving zag ik dat er geen telefoonnummer op stond” (gehoorverslag CGVS, p. 22).

Gelet op deze tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen en het voorgelegde document, trekt het

Commissariaat-generaal de authenticiteit van deze brief zeer ernstig in twijfel. Het is bovendien

bevreemdend dat u de inhoud van de dreigbrief, die u tot een halsoverkop vertrek uit Pakistan

zou hebben gedwongen, niet bleek te kennen (gehoorverslag CGVS, p. 21, 22). Gelet op wat

voorafgaat, kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan uw bewering dat u een dreigbrief

van de Taliban zou hebben ontvangen en dat u om deze reden Pakistan zou hebben verlaten.

Ten vierde bevatten ook uw verklaringen over uw moment van vertrek uit uw woning in Bajaur Agency

een tegenstrijdigheid. Aanvankelijk verklaarde u dat u de brief van de Taliban had ontvangen twee

dagen voor u het huis verliet (gehoorverslag CGVS, p. 22). Even later gaf u dan weer aan dat u de

volgende ochtend was vertrokken (“ik bleef ’s nachts, en de volgende ochtend, vroeg, verliet ik mijn

huis”, gehoorverslag CGVS, p. 25). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, antwoordde u meteen

“Ja, ik bleef daar 2 nachten en dan vertrok ik” en voegde u toe dat u het zich niet precies herinnerde

(gehoorverslag CGVS, p. 25). Deze uitleg is niet afdoende, daar men mag verwachten dat u zich wel

degelijk kunt herinneren hoe lang u nog thuis bent gebleven nadat u werd bedreigd door de Taliban.
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Ook uw verklaringen over de dagen voor uw vertrek uit Pakistan doen bijgevolg afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.

Uw verklaring actief geweest te zijn voor de PSF voegt niets wezenlijks toe aan uw dossier, daar

nergens uit uw verklaringen bleek dat u hierdoor ooit enig probleem ondervonden zou hebben.

Het overige door u voorgelegde document verandert niets aan bovenstaande vaststellingen. De kopie

van de verzending kan hooguit aantonen dat uw documenten uit Bajaur werden verstuurd.

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

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

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.”

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

worden door de Raad overgenomen.

De Raad stelt vooreerst op basis van de in het administratief dossier aanwezige beslissing van de

Dienst Voogdij van 14 december 2015 vast dat verzoeker op datum van 19 november 2015 een leeftijd

heeft van ouder dan achttien jaar, waarbij 22,5, met een standaarddeviatie van 1,7 jaar een goede

schatting is (stuk 11). Voormelde beslissing van de Dienst Voogdij vermeldt expliciet dat verzoeker

hiertegen beroep kan indienen binnen de 60 dagen na de betekening ervan. Uit het administratief

dossier noch ter terechtzitting blijkt dat verzoeker deze beroepsmogelijkheid benut heeft. Bijgevolg doet

verzoeker geen afbreuk aan het resultaat van zijn leeftijdsonderzoek en kan aan zijn bewering dat hij

geboren is in 1999 geen geloof worden gehecht (stuk 11, verklaring DVZ, punt 4). Nog daargelaten de

vaststelling dat verzoeker zijn algemene bewering dat het in Pakistan niet abnormaal is dat ouders de

geboorte van hun kind niet aangeven niet staaft, kan het gegeven dat hij niet over een geboorteakte zou

beschikken en bijgevolg zelf niet zou weten wat zijn werkelijke leeftijd is niet verklaren waarom hij tijdens

zijn gehoor verklaarde ongeveer negentien jaar oud te zijn, wat gelet op voormelde beslissing van de

Dienst Voogdij niet mogelijk is (stuk 5, gehoorverslag, p. 3). Het gegeven dat op basis van de informatie

in het administratief dossier niet kan worden uitgesloten dat verzoeker minderjarig was toen hij zijn

‘domicile certificate’ verkreeg, verandert niets aan het feit dat het door verzoeker voorgelegde document

geen geboortedatum vermeldt en reeds dateert van 2010. In de mate dat verzoeker geen andere,

recentere identiteitsdocumenten voorlegt, doet hij geen afbreuk aan de gewekte indruk dat hij bepaalde

informatie over zijn identiteit en recente herkomst wenst achter te houden.

Het feit dat door de Belgische asielinstanties geen geloof wordt gehecht aan verzoekers voorgehouden

leeftijd, staat er niet aan in de weg dat bepaalde aspecten van zijn asielrelaas in het licht van zijn

verklaringen aangaande zijn leeftijd worden beoordeeld. In dit opzicht kan aan verzoekers bewering dat

hij omstreeks 2009 in dienst van UNHCR zou hebben getolkt en ongeveer een jaar later beginnen

werken is als poliowerker niet het minste geloof worden gehecht, aangezien hij dan volgens zijn eigen

verklaringen ongeveer tien jaar oud moet zijn geweest (stuk 5, gehoorverslag, p. 9).

Voor zover verzoeker betoogt dat hij duidelijk blijk gegeven heeft van zijn kennis aangaande polio en de

campagnes daaromtrent in zijn regio van herkomst en de verwerende partij verwijt te focussen op de

elementen in zijn nadeel, dient te worden gesteld dat elementen of gegevens in het voordeel van de

vreemdeling niet noodzakelijk in de beslissing moeten worden opgenomen (RvS, nr. 178.032, 19

december 2007). Het argument dat verzoeker enkel in contact kwam met zijn collega’s en zijn

supervisor kan niet op afdoende wijze verklaren waarom verzoeker niet kon duiden voor welke

organisatie hij precies had gewerkt – waar verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen aangaf dat hij voor de WHO werkte, verklaarde hij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken dat hij voor de overheid werkte (stuk 5, gehoorverslag, p. 10; stuk 11, vragenlijst,

vraag 3.5 en verklaring DVZ, punt 12) – temeer daar hij deze job gedurende meer dan drie jaar zou

hebben uitgeoefend (stuk 5, gehoorverslag, p. 11).

In zoverre verzoeker aanvoert dat zijn relaas in het licht van de informatie opgenomen in zijn

administratief dossier afdoende coherent, omstandig en plausibel is om als waarachtig te kunnen

worden beschouwd, dient hij erop gewezen te worden dat algemene informatie – nog daargelaten dat

niet duidelijk is op welke informatie verzoeker precies doelt – die geen betrekking heeft op verzoekers

persoonlijke situatie niet volstaat om aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico
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op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke (RvS

9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480). Verzoekers verwijzing naar een arrest

van de Raad is in dit verband niet dienstig, nu de rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen individuele gevallen betreft en geen precedentwaarde heeft die bindend is.

Wat betreft de door verzoeker neergelegde brief van de agency chirurg, wordt in de bestreden

beslissing als volgt gesteld: “(…) De voorgelegde brief van de agency chirurg kan evenmin aantonen dat

u constant en langdurig hebt meegewerkt aan poliocampagnes. Vooreerst heeft dit document, dat zou

zijn aangevraagd door uw grootvader, een duidelijk gesolliciteerd karakter (gehoorverslag CGVS, p. 20).

Ten tweede gaf u zelf aan dat de auteur van deze brief niet betrokken was bij uw beweerde activiteiten

(“Ik had geen zaken met hem”, gehoorverslag CGVS, p. 20). Ten derde is het bevreemdend vast te

stellen dat u volgens deze brief onder het toezicht van EPI zou hebben gewerkt, maar dat u er niet in

slaagde uit te leggen wat EPI precies is (“EPI, wat is dat? – Dat weet ik niet”, gehoorverslag CGVS, p.

20). Deze brief, die in Pakistan net als andere documenten op vraag kan worden nagemaakt (zie

“Corruptie en documentenfraude”, toegevoegd aan uw dossier), kan uw beweerde werkzaamheden in

Bajaur Agency bijgevolg niet staven. (…)”. In de mate dat verzoeker in zijn verzoekschrift geen enkel

concreet element aanvoert dat bovenstaande vaststellingen met betrekking tot deze brief weerlegt of

verklaart, kan dit document niet in aanmerking worden genomen als begin van bewijs wat betreft

verzoekers voorgehouden langdurige en ononderbroken werkzaamheden als poliowerker.

Wat betreft de door verzoeker neergelegde dreigbrief van de taliban, wordt in de bestreden beslissing

als volgt gesteld: “(…) Ten derde ondermijnt ook de voorgelegde dreigbrief van de Taliban de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas. In de aanvankelijke vragenlijst van het CGVS had u immers

aangegeven dat deze brief een telefoonnummer bevatte: “Het enige dat ik mij kan herinneren, is dat er

een telefoonnummer was, dat ik diende te gebruiken om hen te contacteren” (vragenlijst CGVS, p. 2).

De brief die door u werd neergelegd op het CGVS bevat echter geen telefoonnummer. Geconfronteerd

met uw eerdere verklaringen over de inhoud van de brief, ontweek u eerst de vraag, verklaarde u

vervolgens dat u het niet wist, en gaf u ten slotte toe: “Ja, ik heb het zo gezegd, dat er een

telefoonnummer op stond, maar toen ik deze brief ontving zag ik dat er geen telefoonnummer op stond”

(gehoorverslag CGVS, p. 22). Gelet op deze tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen en het

voorgelegde document, trekt het Commissariaat-generaal de authenticiteit van deze brief zeer ernstig in

twijfel. Het is bovendien bevreemdend dat u de inhoud van de dreigbrief, die u tot een halsoverkop

vertrek uit Pakistan zou hebben gedwongen, niet bleek te kennen (gehoorverslag CGVS, p. 21, 22).

Gelet op wat voorafgaat, kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan uw bewering dat u

een dreigbrief van de Taliban zou hebben ontvangen en dat u om deze reden Pakistan zou hebben

verlaten. (…)”. De Raad aanvaardt niet dat verzoeker zich eenvoudigweg zou hebben vergist toen hij bij

de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat in de dreigbrief een telefoonnummer werd vermeld

waarop hij de taliban diende te contacteren. Dat het enige wat verzoeker zich van de inhoud van de

dreigbrief stelt te herinneren een element blijkt dat er niet in wordt vermeld en hij voor het overige niet in

staat blijkt de inhoud ervan te parafraseren, is niet aannemelijk gelet op verzoekers verklaring dat deze

dreigbrief de directe aanleiding vormde voor het vertrek uit zijn land van herkomst (stuk 5,

gehoorverslag, p. 25). Zoals in de bestreden beslissing expliciet wordt gemotiveerd, is voormelde

discrepantie tussen de inhoud van de dreigbrief en verzoekers verklaringen dienaangaande van aard in

ernstige mate afbreuk te doen aan de authenticiteit ervan.

Verzoeker gaat eraan voorbij, waar hij meent dat zijn tegenstrijdige verklaringen aangaande het moment

van vertrek uit zijn woning in Bajaur Agency niet van aard zijn dat ze de geloofwaardigheid van zijn hele

relaas kunnen ondermijnen, dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich

baseerde op het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven om te besluiten tot de

ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Gelet op wat voorafgaat kan verzoeker niet volhouden dat in casu aan de cumulatieve voorwaarden van

artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet zou zijn voldaan. Derhalve kan verzoeker niet het

voordeel van de twijfel worden gegund.

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.
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2.6. De Raad stelt vast dat verzoeker heeft verklaard afkomstig te zijn uit het noordwesten van Pakistan

en erkent op basis van de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat deze regio

geteisterd wordt door een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet,

dat weliswaar zeer lokaal van aard is.

Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet is er evenwel geen behoefte aan

bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft

voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2 en indien hij op een

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de asielzoeker een

gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade loopt, of toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel van het land van herkomst, wordt rekening

gehouden met de algemene omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke

omstandigheden van de asielzoeker.

2.7. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg

van de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kan onttrekken door zich buiten zijn geboortestreek

of regio van herkomst te vestigen, waar hij over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief

beschikt.

Volgens de informatie opgenomen in het administratief dossier is de bewegingsvrijheid in Pakistan

weliswaar beperkt in bepaalde regio’s, maar geldt dit niet voor het gehele land. Het vrij verkeer van

burgers op het Pakistaanse grondgebied wordt in beginsel niet verhinderd. Evenmin bestaan er voor

migranten significante belemmeringen bij het verwerven van een job, een woonplaats of andere

faciliteiten. Migranten worden blijkens de beschikbare informatie geenszins met onoverkomelijke

hindernissen geconfronteerd. De escalatie van het gewapend conflict in 2009 heeft er weliswaar toe

geleid dat er in 2009 enkele beperkingen werden opgelegd aan de toegang en verblijf in de provincies

Sindh en Punjab. Echter, uit dezelfde informatie blijkt dat daar sinds 2010 geen sprake meer van is. Het

grondoffensief dat het Pakistaanse leger in de zomer van 2014 opzette in Noord-Waziristan creëerde

een nieuwe vluchtelingenstroom. In de provincie Sindh ontstond weerstand tegen de instroom van

vluchtelingen uit Noord-Waziristan. Dit verzet bleef beperkt tot politieke stellingnames, manifestaties en

occasionele wegblokkades door plaatselijke bevolkingsgroepen.

De Raad meent dat rekening houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden van hem

redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij zich in een van de grote Pakistaanse steden gelegen in

provincies waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet vestigt. Het Commissariaat-generaal kon gelet op verzoekers verklaringen terecht

het volgende stellen: “(…) Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een gezonde jonge man bent, dat u in

Pakistan meer dan 8 jaar naar school bent geweest (gehoorverslag CGVS, p. 7) en dat u naast uw

moedertaal Pashtu ook een beetje Urdu en Engels en zelfs een woordje Dari spreekt (gehoorverslag

CGVS, p. 8). Verder dient te worden te worden opgemerkt dat uw familie de financiële middelen heeft

om voor medische bezoeken naar Peshawar te gaan, een stad waar u ook zelf zou zijn geweest om uw

moeder en grootmoeder te begeleiden tijdens hun doktersbezoeken (gehoorverslag CGVS, p. 5). Ten

slotte blijkt uit uw verklaringen dat u tot de soennitische meerderheid van het land

behoort (gehoorverslag CGVS, p. 4).

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

(…)”.

Wat betreft de veiligheidssituatie in Pakistan, blijkt uit een recente analyse van de veiligheidssituatie in

Pakistan (EASO COI Report “Pakistan. Security Situation” van juli 2016, aanwezig in het administratief

dossier) dat hoewel de situatie in de provincies Khyber-Pakhtunkhwa, Balochistan, Punjab, Sindh, en in

Pakistan controlled Kashmir (PcK) weliswaar verontrustend en zorgwekkend kan voorkomen, de

omvang en de intensiteit van het geweld er beduidend lager is dan in het noordwesten van Pakistan.

Zo is de omvang van het geweld dat zich in de provincie Punjab voordoet beperkter dan het geweld dat

in Khyber-Pakhtunkhwa, FATA en Sindh plaatsvindt. Het geweld in de provincie neemt er de vorm aan

van terroristische aanslagen, sektarisch geweld, etno-politiek geweld, en geweld tussen politie en

criminelen. In 2015 was de provincie Punjab, in vergelijking met de rest van Pakistan, relatief

vreedzamer. Zowel het aantal terroristische aanslagen, het aantal ‘targeted killings’, als het aantal



RvV X - Pagina 12

burgerslachtoffers is er gedaald. Ook in de hoofdstad Islamabad is er sprake van een opvallende daling

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

plaats, waarbij 4 doden te betreuren vielen. Uit dezelfde informatie blijkt dat het de stad Lahore nog

steeds het meest getroffen wordt door geweld. Het aantal conflict gerelateerde burgerslachtoffers blijft er

evenwel laag.

Uit dezelfde informatie blijkt dat de situatie in de provincie Sindh weliswaar nog verre van ideaal is,

doch dat het geweld hoofdzakelijk in de miljoenenstad Karachi is geconcentreerd en in beduidend

mindere mate in de rest van de provincie. De stad kampt met etno-politiek, terroristisch, sektarisch en

crimineel geweld. De veiligheidssituatie in de stad wordt grotendeels bepaald door de machtsstrijd

tussen de rivaliserende politieke partijen Muttahida Quami Movement (MQM), Awami National Party

(ANP), en Pakistan People’s Party (PPP) en hun aanhangers. De gewapende vleugels van de

respectievelijke partijen worden verantwoordelijk geacht voor ettelijke moordaanslagen op politieke

tegenstanders, rellen en dodelijke clashes. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de stad

Karachi nog steeds te kampen heeft met sektarisch geweld, en dat de meerderheid van de sektarisch

geïnspireerde terreurdaden gerichte moordaanslagen betrof, waarbij leden van sjiitische

gemeenschap, de Hazara of de Ismaelieten geviseerd worden. Het aantal terroristische aanslagen en

etno-politiek geïnspireerde gewelddaden zijn evenwel in dalende lijn, dit mede als gevolg van de

voortdurende veiligheidsoperaties van de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Ook het aantal te betreuren

slachtoffers is er gedaald.

Voorts dient vastgesteld te worden dat het conflict tussen separatisten en de overheid in Balochistan

qua intensiteit niet te vergelijken is met de gewapende strijd in het minder bevolkte FATA. De opstand in

Balochistan wordt doorgaans als een ‘low-level insurgency’ genoemd. Uit dezelfde informatie blijkt dat

het merendeel van de gewelddaden die er in de provincie Balochistan plaatsvinden doelgericht van aard

zijn. Het geweld is voorts voornamelijk geconcentreerd in de stad Quetta en komt in mindere mate voor

in de rest van de provincie. De overgrote meerderheid van de gewelddaden in Balochistan is toe te

schrijven aan nationalistische militanten. De Pakistaanse veiligheidsdiensten en het leger worden op

hun beurt verantwoordelijk geacht voor de aanhoudende verdwijningen en ‘extrajudicial killings’ van

nationalistische militanten en terreurverdachten. Verder betroffen de opvallendste terreuraanslagen in

de provincie een aantal grootschalige aanslagen waarbij de sjiitische Hazaraminderheid in Quetta

geviseerd werd.

Tot slot dient vastgesteld te worden dat de veiligheidssituatie in Pakistan controlled Kashmir relatief

stabiel is. In 2015 vonden er nauwelijks aanslagen plaats. De regio wordt dan ook bestempeld als de

meest vreedzame in Pakistan. Er vonden wel enkele schendingen van het staakt-het vuren plaats aan

de Pakistaans-Indiase grens. Er is evenwel geen sprake van een situatie van “open combat” of van

hevige en voortdurende of onderbroken gevechten aan voornoemde grens.

Een grondige analyse van de beschikbare informatie leidt tot de conclusie dat er in de provincies

Khyber-Pakhtunkhwa, Balochistan, Punjab, Sindh, en in PcK actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker betoogt op gezag van UNHCR dat de veiligheidssituatie, de naleving van de mensenrechten

en de economische mogelijkheden in de alternatieve vestigingsplek van die aard moeten zijn dat de

uitbouw van een relatief normaal bestaan realistisch is. Nog daargelaten de vaststelling dat de in het

verzoekschrift gekopieerde link niet leidt naar het document waarop verzoeker zich dienaangaand

beroept, brengt verzoeker geen concrete en persoonlijke elementen aan waarom het niet realistisch zou

zijn om van hem te verwachten dat hij zijn leven op een normale manier verderzet in één van de steden

die onder het vestigingsalternatief vallen. Verzoeker wijst erop dat volgens de informatie in het

administratief dossier heel wat intern ontheemden (IDP’s) in Pakistan onder de armoedegrens leven en

in miserabele omstandigheden moeten wonen en dat de IDP’s die in de stad Peshawar hun toevlucht

zoeken daar slecht gepercipieerd worden en er geconfronteerd worden met discriminatie op de

arbeidsmarkt en stijgende huurprijzen. Verzoeker maakt evenwel niet aannemelijk dat hij het risico loopt

om in Pakistan in armoede terecht te komen, noch dat hij zich daar niet in een andere stad dan

Peshawar kan vestigen. Verzoeker stelt slechts in algemene zin dat hij niet dermate hoog opgeleid is

dat hij een goed inkomen zou kunnen verwerven en dat zijn familie niet voldoende kapitaalkrachtig is om

na zijn vlucht een afdoende levensstandaard voor hem te bekostigen. Dit zijn evenwel loze beweringen

die geen steun vinden in het administratief dossier. Verzoeker verklaarde immers dat zijn vader land
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bezit dat door hem wordt verpacht (stuk 5, gehoorverslag, p. 5). Bovendien blijkt niet dat verzoeker

voorafgaand aan zijn vertrek uit zijn land van herkomst voor zijn levensonderhoud was aangewezen op

zijn ouders of familie, gelet op zijn eigen verklaringen als tolk te hebben gewerkt voor UNHCR en als

poliowerker in dienst van de overheid dan wel een internationale organisatie.

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.

2.8. 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.

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 zestien februari 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


