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nr. 183 615 van 9 maart 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 13 oktober 2016

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

staatlozen van 15 september 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

17 februari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. VANTIEGHEM en van attaché

L. VANDERVOORT, 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 zou over de Pakistaane nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit Peshawar, Khyber Pakthunkwa

provincie, Pakistan. In november 2010 zou u op bezoek geweest zijn bij uw achterneef, A.(…) M.(…)

((…)), die in Swabi, in de stammengebieden woonde. Op een ochtend zouden jullie op een berg steken

aan het breken zijn als gymnastiekoefening, toen jullie een luide knal hoorden. Jullie zouden drie

mensen de bergen in hebben zien vluchtten. Jullie zouden de politie gebeld hebben en op basis van

jullie aanwijzingen wisten zij de drie daders de doden. Hierna zouden jullie geregeld dreigementen

ontvangen hebben. De komende jaren verbleef u meestal in Lahore, waar u geen probleem kende.

Ondertussen zou uw achterneef op verschillende andere plekken verbleven hebben. Enkel wanneer u
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terugkeerde naar Peshawar zou u problemen gekend hebben. Zo zou u verschillende malen beschoten

zijn in Peshawar. Uiteindelijk zou de vader van A.(…), die al jaren in België woont, besloten hebben dat

jullie naar Europa dienden te vluchten. Er werd een visum voor Iran geregeld. Hierna reisde u illegaal

over land tot u samen in Europa aankwam, waar jullie op 13 januari 2016 een asielaanvraag indienden.

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

identiteitskaart, een kopie van enkele pagina’s uit uw paspoort, en kopie van uw vaders identiteitskaart,

schooldocumenten, een “police clearance”, een “FIR” (First Information Report) over het incident van

november 2010 en een klacht ingediend door de moeder van A.(…) naar aanleiding van de problemen

die u en A.(…) ondervonden.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd

om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken,

en dit omwille van volgende redenen.

U legde immers dusdanig veel tegenstrijdige en ronduit ongeloofwaardige verklaringen af, dat er geen

enkele geloof meer gehecht kan worden aan de door u ingeroepen vrees voor vervolging. Uw

verklaringen waren niet enkel onderling, intern tegenstrijdig, maar ook vaak tegenstrijdig met de

verklaringen zoals ze afgelegd werden door uw achterneef A.(…) M.(…) ((…)).

Zo bestaat er vooreerst zeer veel onduidelijkheid over uw verblijfplaatsen de afgelopen vijf jaren in

Pakistan. Bij aanvang van uw gehoor verklaarde u duidelijk en herhaaldelijk dat u nooit ergens anders

verbleef of woonde dan in Swati Patak, Peshawar. U zou nooit langere periodes elders in Pakistan,

buiten Peshawar verbleven hebben, u zou zelfs nooit andere regio’s in Pakistan bezocht hebben

(gehoorverslag CGVS p. 2). In dit licht is het dan ook bevreemdend dat u later tijdens uw gehoor,

wanneer u uw verklaringen over het incident van november 2010 afgelegd heeft en u vijf hierop

volgende jaren gezien uw relaas dient op te vullen, plots verklaart dat u deze vijf jaren eigenlijk quasi

volledig in Lahore doorbracht; u zou slechts af en toe teruggekeerd zijn naar Peshawar (gehoorverslag

CGVS p. 10, 11). Het is dan ook duidelijk dat uw spontane verklaringen over uw verblijfplaatsen volledig

afwijken van hetgeen in uw asielrelaas past. Dit ondermijnt reeds ten zeerste de oprechtheid van

uw verklaringen.

Ten twee wat betreft het incident dat aanleiding gaf tot uw vrees voor vervolging, dient te worden

vastgesteld dat u hierover geen eenvormige, geloofwaardige verklaringen aflegde. Zo was u vooreerst

zeer vaag over het moment dat dit incident plaatsvond en had u er de grootste moeite mee dit exact in

de tijd te plaatsen. Echter daar dit naar uw verklaringen voor u het definiërende moment van uw leven

was althans gedurende de laatste paar jaren, kan er toch verwacht worden dat u dit moment exacter

zou weten te plaatsne. Uiteindelijk beweerde u dat het incident waarbij u de drie terroristen aangaf bij de

politie, in oktober 2011 plaatsvond (gehoorverslag CGVS p. 9). Echter uw achterneef, A.(…), verklaarde

dat dit incident in november 2010 plaatsvond, een datum die overeenstemt met de inhoud van de “FIR”

zoals u deze neerlegde (gehoorverslag CGVS A.(…) M.(…), p. 9). U hierop gewezen gaf aan het niet

zeker te weten. Echter daar u vanaf dit ogenblik volgens uw verklaringen bedreigd en beschoten werd,

waardoor u verplicht elders in Pakistan diende te leven, kan men toch verwachten dat u minstens

exacter dan op een jaar na kunt zeggen wanneer uw problemen begonnen.

Ten derde waren uw verklaringen wat betreft de door u voorgelegde “FIR” ook ongeloofwaardig. Zo

beweerde u vooreerst dat deze “FIR” door de moeder van A.(…) was ingediend ten gevolge van de

problemen die jullie beiden gekend zouden hebben (gehoorverslag CGVS p. 7, 8). U wist echter niet

wanneer deze “FIR” werd ingediend, noch kon u iets zeggen over de inhoud van dit document. U wist

wel te zeggen dat uw naam in de “FIR” voorkwam. U gevraagd naar het jaar waarin de moeder van

A.(…) naar de politie gestapt zou zijn, verwees enkel naar de u neergelegde documenten, daar u zelfs

niet wist in welk jaar de moeder van A.(…) deze stap genomen zou hebben. Echter wanneer men naar

de toegevoegde vertaling van de “FIR” kijkt dan blijkt dat noch uw naam, noch die van uw achterneef er

in voorkomen. Wat meer is, er wordt op geen enkele manier verwezen naar de moeder van A.(…) die

een klacht ingediend zou hebben. Wat deze “FIR” wel beschrijft is het incident van november 2010

waarbij een aanslag werd gepleegd op het politiestation in Shah Mansoor, Swabi. Hoewel u beweert dat

de politie van uw en uw neefs getuigenis de drie voortvluchtige daders wisten te doden, blijkt dit nergens

uit de inhoud van deze “FIR”. Gezien de beschrijving van de gebeurtenissen zoals ze in de FIR staan,

duidelijk blijkt dat de “FIR” opgesteld werd nadat het volledige incident van die dag achter de rug was,

wordt er met geen word verwezen naar jullie rol in de gebeurtenis. Er wordt wel verwezen naar de drie

daders die wisten te ontvluchten, maar in tegenstelling tot uw bewering verwijst de “FIR” enkel maar dit

in detail naar de dood van één van de voortvluchtigen. U had geen enkele overtuigende verkalring voor

deze vaststellingen; wat meer is, u verklaarde zelfs duidelijk dat u dit document niet eens gelezen zou
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hebben. Dit opvallende gebrek aan interesse breekt enkel verder het geloof in uw ingeroepen vrees

verder af.

Uiteindelijk verklaarde u dat het derde documenten in deze bundel de klacht van de moeder van A.(…)

was. Het gat hier echter gezien de vorm duidelijk niet om een “FIR”. Daar er geen enkele geloof kan

worden gehecht aan uw betrokkenheid bij het incident van november 2010, kan er ook geen geloof

worden gehecht aan de authenticiteit van de klacht zoals deze door de moeder van A.(…) werd

ingediend. Hierbij dient nog te worden verwezen naar toegevoegde informatie waaruit blijkt dat vervalste

documenten veel voorkomen in Pakistan. Overigens was ook uw achterneef A.(…) niet op de hoogte

van de eigenlijke inhoud van deze “FIR” waarnaar ook hij verwees (gehoorverslag CGVS A.(…) M.(…)

p. 8-10).

Daar er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw bewering betrokken geweest te zijn bij de

aangifte bij de politie van enkele verdachten, kan er logischerwijze ook geen geloof worden gehecht aan

uw bewering dat u hierna bedreigd en beschoten werd. Wat betreft deze schietpartijen, dient te worden

opgemerkt dat u geen enkele document ter ondersteuning van deze bewering wist voor te leggen. U

gevraagd of u deze schietincidenten bij de politie had aangegeven, beaamde dit initieel, om hierna

wanneer u doorgevraagd werd naar deze aangiftes, uw verklaring volledig te wijzigen door te beweren

dat u deze schietincidenten niet aangegeven zou hebben (gehoorverslag CGVS p. 11). Wat betreft de

identiteit van de daders gaf u voor het CGVS aan deze niet te kennen, u wist zelfs niet of ze voor een

bepaalde organisatie of groepering actief zouden zijn (gehoorverslag CGVS p. 11, 12). Hier staat

tegenover dat u op de vragenlijst van het CGVS, ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

nog duidelijk aangaf dat de daders tot de Taliban behoorden. U hierop gewezen beaamde dit

simpelweg zonder een verklaring te bieden voor uw eerdere beweringen. Er kan dan ook geen enkel

geloof worden gehecht aan de door u ingeroepen vrees voor vervolging.

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

een positieve zin zouden doen ombuigen. Zo legde u enkel kopies van uw identiteitskaart en paspoort

neer. U beweerde dat u de originelen bewust vernietigd zou hebben, uit v rees dat u gerepatrieerd zou

worden. Daar u dit verlies echter nooit heeft aangegeven bij de politie of uw ambassade, blijft dit een

loze bewering. Hierdoor ontstaat dan ook het sterke vermoeden dat u deze documenten niet wil

voorleggen aan de Belgische asielinstanties, daar de inhoud niet strookt met uw verklaringen. Voorts

legde u enkele schooldocumenten voor die niets toevoegen aan uw asieldossier, net zomin als de

identiteitskaart van uw vader of uw “police clearance” iets toevoegt.

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 Khyber- Pakhtunkwa

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

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

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

van het geweld in Pakistan regionaal erg verschillend te zijn, dient niet alleen rekening te worden

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

gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Pakistan,

dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Khyber-Pakhtunkwa te worden beoordeeld.
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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.

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 voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A 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, § 2, a), 48/4 en 48/5 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 de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991),

van artikel 17, lid 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het

koninklijk besluit van 11 juli 2003), en van de “beginselen van behoorlijk bestuur in het bijzonder het

zorgvuldigheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeingsel”.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4, §§1 en 2, c) van de

vreemdelingenwet in samenlezing met artikel 15 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april

2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de

verleende bescherming juncto de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991.

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
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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 kan de Raad geen geloof hechten aan verzoekers

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

“Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd

om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken,

en dit omwille van volgende redenen.

U legde immers dusdanig veel tegenstrijdige en ronduit ongeloofwaardige verklaringen af, dat er geen

enkele geloof meer gehecht kan worden aan de door u ingeroepen vrees voor vervolging. Uw

verklaringen waren niet enkel onderling, intern tegenstrijdig, maar ook vaak tegenstrijdig met de

verklaringen zoals ze afgelegd werden door uw achterneef A.(…) M.(…) ((…)).

Zo bestaat er vooreerst zeer veel onduidelijkheid over uw verblijfplaatsen de afgelopen vijf jaren in

Pakistan. Bij aanvang van uw gehoor verklaarde u duidelijk en herhaaldelijk dat u nooit ergens anders

verbleef of woonde dan in Swati Patak, Peshawar. U zou nooit langere periodes elders in Pakistan,

buiten Peshawar verbleven hebben, u zou zelfs nooit andere regio’s in Pakistan bezocht hebben

(gehoorverslag CGVS p. 2). In dit licht is het dan ook bevreemdend dat u later tijdens uw gehoor,

wanneer u uw verklaringen over het incident van november 2010 afgelegd heeft en u vijf hierop

volgende jaren gezien uw relaas dient op te vullen, plots verklaart dat u deze vijf jaren eigenlijk quasi

volledig in Lahore doorbracht; u zou slechts af en toe teruggekeerd zijn naar Peshawar (gehoorverslag

CGVS p. 10, 11). Het is dan ook duidelijk dat uw spontane verklaringen over uw verblijfplaatsen volledig

afwijken van hetgeen in uw asielrelaas past. Dit ondermijnt reeds ten zeerste de oprechtheid van

uw verklaringen.

Ten twee wat betreft het incident dat aanleiding gaf tot uw vrees voor vervolging, dient te worden

vastgesteld dat u hierover geen eenvormige, geloofwaardige verklaringen aflegde. Zo was u vooreerst

zeer vaag over het moment dat dit incident plaatsvond en had u er de grootste moeite mee dit exact in

de tijd te plaatsen. Echter daar dit naar uw verklaringen voor u het definiërende moment van uw leven

was althans gedurende de laatste paar jaren, kan er toch verwacht worden dat u dit moment exacter

zou weten te plaatsne. Uiteindelijk beweerde u dat het incident waarbij u de drie terroristen aangaf bij de

politie, in oktober 2011 plaatsvond (gehoorverslag CGVS p. 9). Echter uw achterneef, A.(…), verklaarde

dat dit incident in november 2010 plaatsvond, een datum die overeenstemt met de inhoud van de “FIR”

zoals u deze neerlegde (gehoorverslag CGVS A.(…) M.(…), p. 9). U hierop gewezen gaf aan het niet

zeker te weten. Echter daar u vanaf dit ogenblik volgens uw verklaringen bedreigd en beschoten werd,

waardoor u verplicht elders in Pakistan diende te leven, kan men toch verwachten dat u minstens

exacter dan op een jaar na kunt zeggen wanneer uw problemen begonnen.

Ten derde waren uw verklaringen wat betreft de door u voorgelegde “FIR” ook ongeloofwaardig. Zo

beweerde u vooreerst dat deze “FIR” door de moeder van A.(…) was ingediend ten gevolge van de

problemen die jullie beiden gekend zouden hebben (gehoorverslag CGVS p. 7, 8). U wist echter niet

wanneer deze “FIR” werd ingediend, noch kon u iets zeggen over de inhoud van dit document. U wist

wel te zeggen dat uw naam in de “FIR” voorkwam. U gevraagd naar het jaar waarin de moeder van

A.(…) naar de politie gestapt zou zijn, verwees enkel naar de u neergelegde documenten, daar u zelfs

niet wist in welk jaar de moeder van A.(…) deze stap genomen zou hebben. Echter wanneer men naar

de toegevoegde vertaling van de “FIR” kijkt dan blijkt dat noch uw naam, noch die van uw achterneef er

in voorkomen. Wat meer is, er wordt op geen enkele manier verwezen naar de moeder van A.(…) die

een klacht ingediend zou hebben. Wat deze “FIR” wel beschrijft is het incident van november 2010

waarbij een aanslag werd gepleegd op het politiestation in Shah Mansoor, Swabi. Hoewel u beweert dat

de politie van uw en uw neefs getuigenis de drie voortvluchtige daders wisten te doden, blijkt dit nergens

uit de inhoud van deze “FIR”. Gezien de beschrijving van de gebeurtenissen zoals ze in de FIR staan,

duidelijk blijkt dat de “FIR” opgesteld werd nadat het volledige incident van die dag achter de rug was,

wordt er met geen word verwezen naar jullie rol in de gebeurtenis. Er wordt wel verwezen naar de drie

daders die wisten te ontvluchten, maar in tegenstelling tot uw bewering verwijst de “FIR” enkel maar dit
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in detail naar de dood van één van de voortvluchtigen. U had geen enkele overtuigende verkalring voor

deze vaststellingen; wat meer is, u verklaarde zelfs duidelijk dat u dit document niet eens gelezen zou

hebben. Dit opvallende gebrek aan interesse breekt enkel verder het geloof in uw ingeroepen vrees

verder af.

Uiteindelijk verklaarde u dat het derde documenten in deze bundel de klacht van de moeder van A.(…)

was. Het gat hier echter gezien de vorm duidelijk niet om een “FIR”. Daar er geen enkele geloof kan

worden gehecht aan uw betrokkenheid bij het incident van november 2010, kan er ook geen geloof

worden gehecht aan de authenticiteit van de klacht zoals deze door de moeder van A.(…) werd

ingediend. Hierbij dient nog te worden verwezen naar toegevoegde informatie waaruit blijkt dat vervalste

documenten veel voorkomen in Pakistan. Overigens was ook uw achterneef A.(…) niet op de hoogte

van de eigenlijke inhoud van deze “FIR” waarnaar ook hij verwees (gehoorverslag CGVS A.(…) M.(…)

p. 8-10).

Daar er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw bewering betrokken geweest te zijn bij de

aangifte bij de politie van enkele verdachten, kan er logischerwijze ook geen geloof worden gehecht aan

uw bewering dat u hierna bedreigd en beschoten werd. Wat betreft deze schietpartijen, dient te worden

opgemerkt dat u geen enkele document ter ondersteuning van deze bewering wist voor te leggen. U

gevraagd of u deze schietincidenten bij de politie had aangegeven, beaamde dit initieel, om hierna

wanneer u doorgevraagd werd naar deze aangiftes, uw verklaring volledig te wijzigen door te beweren

dat u deze schietincidenten niet aangegeven zou hebben (gehoorverslag CGVS p. 11). Wat betreft de

identiteit van de daders gaf u voor het CGVS aan deze niet te kennen, u wist zelfs niet of ze voor een

bepaalde organisatie of groepering actief zouden zijn (gehoorverslag CGVS p. 11, 12). Hier staat

tegenover dat u op de vragenlijst van het CGVS, ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

nog duidelijk aangaf dat de daders tot de Taliban behoorden. U hierop gewezen beaamde dit

simpelweg zonder een verklaring te bieden voor uw eerdere beweringen. Er kan dan ook geen enkel

geloof worden gehecht aan de door u ingeroepen vrees voor vervolging.

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

een positieve zin zouden doen ombuigen. Zo legde u enkel kopies van uw identiteitskaart en paspoort

neer. U beweerde dat u de originelen bewust vernietigd zou hebben, uit v rees dat u gerepatrieerd zou

worden. Daar u dit verlies echter nooit heeft aangegeven bij de politie of uw ambassade, blijft dit een

loze bewering. Hierdoor ontstaat dan ook het sterke vermoeden dat u deze documenten niet wil

voorleggen aan de Belgische asielinstanties, daar de inhoud niet strookt met uw verklaringen. Voorts

legde u enkele schooldocumenten voor die niets toevoegen aan uw asieldossier, net zomin als de

identiteitskaart van uw vader of uw “police clearance” iets toevoegt. (…)”.

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

worden door de Raad overgenomen.

De Raad volgt de verwerende partij waar zij het een loze bewering noemt dat verzoeker zijn originele

identiteitskaart en paspoort zou hebben vernietigd uit vrees om te worden gerepatrieerd, nu verzoeker

van het verlies van zijn identiteitsdocumenten nooit aangifte heeft gedaan bij de politie of zijn

ambassade. Verzoeker brengt hiertegen in dat het een gangbare praktijk is dat asielzoekers hun

paspoorten en identiteitskaarten tijdens de reis vernietigen om te vermijden dat ze gemakkelijk kunnen

worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Hij staaft deze algemene bewering echter op geen

enkele wijze. Het gegeven dat verzoeker op de vlucht was en zo spoedig mogelijk België wilde bereiken,

neemt niet weg dat hij sinds zijn aankomst in België ruim de tijd heeft gehad om aangifte te doen van

het verlies van zijn identiteitsdocumenten bij de ambassade van Pakistan in Brussel. Aldus slaagt

verzoeker er niet in het vermoeden dat hij zijn identiteitsdocumenten bewust achterhoudt voor de

Belgische asielinstanties te weerleggen.

Waar verzoeker thans aangeeft dat hij het door hem neergelegde First Information Report (FIR) wel

gelezen heeft, maar niet volledig begrijpt omdat er ambtelijke taal in gehanteerd wordt, spreekt hij zijn

eerdere verklaringen tegen. Verzoeker heeft tijdens zijn gehoor namelijk verklaard dat hij de door hem

neergelegde documenten helemaal niet gelezen heeft omdat hij dacht dat hij ze enkel diende mee te

nemen (stuk 5, gehoorverslag, p. 9). Het gebruik van ambtelijke taal en moeilijke woorden kan overigens

niet verklaren waarom verzoeker bevestigde dat zijn naam in de FIR wordt vermeld terwijl dit blijkens de

gevoegde vertaling niet het geval is (stuk 5, gehoorverslag, p. 7,8 ). Deze vaststellingen zijn nefast voor

verzoekers algehele geloofwaardigheid.
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Uit de vertaling van de neergelegde FIR blijkt niet dat daarin verwezen wordt naar de moeder van

verzoekers neef A., die nochtans volgens verzoekers verklaringen de FIR zou hebben ingediend naar

aanleiding van een klacht die zij op vraag van verzoeker en zijn neef bij de politie zou hebben

neergelegd (stuk 5, gehoorverslag, p. 7, 8). Verzoeker voert aan dat hij tijdens zijn gehoor wel degelijk

heeft verwezen naar de klacht van de moeder van zijn neef en voegt deze bij zijn verzoekschrift (stuk 3),

doch dit doet geen enkele afbreuk aan de gedane vaststellingen met betrekking tot de FIR. De Raad

stelt vast dat van dit document reeds een fotokopie werd afgedrukt op de keerzijde van de vertaling van

de FIR, aanwezig in het administratief dossier. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift herhaaldelijk naar

dit stuk verwijst doet hij geen enkele afbreuk aan de pertinente vaststellingen dienaangaande: “Het

gat hier echter gezien de vorm duidelijk niet om een “FIR”. Daar er geen enkele geloof kan worden

gehecht aan uw betrokkenheid bij het incident van november 2010, kan er ook geen geloof worden

gehecht aan de authenticiteit van de klacht zoals deze door de moeder van A.(…) werd ingediend.

Hierbij dient nog te worden verwezen naar toegevoegde informatie waaruit blijkt dat vervalste

documenten veel voorkomen in Pakistan. Overigens was ook uw achterneef A.(…) niet op de hoogte

van de eigenlijke inhoud van deze “FIR” waarnaar ook hij verwees (gehoorverslag CGVS A.(…) M.(…)

p. 8-10).”.

Dat de taal waarin de FIR werd opgesteld niet of moeilijk te begrijpen is voor verzoeker, neemt niet weg

dat mag worden verwacht dat de inhoud ervan strookt met verzoekers eigen verklaringen, nu

verzoekers getuigenis en die van zijn neef de politie in staat zou hebben gesteld op te treden tegen de

voortvluchtige aanvallers en verzoeker daardoor in die mate in de problemen zou zijn gekomen dat hij

gedwongen werd zijn geboortestad gedurende jaren te mijden en uiteindelijk zijn land van herkomst te

ontvluchten. Verzoeker situeerde de gebeurtenissen echter zowat een jaar na de datum waarop ze

volgens de FIR hebben plaatsgevonden en stelde dat drie terroristen door de politie werden gedood,

daar waar de politie volgens de FIR slechts één voortvluchtige dader wist te doden (stuk 5,

gehoorverslag, p. 9). Dat de politie in een FIR neerschrijft wat ze wil en dat zij zelf de eer wil opstrijken

voor het neerschieten van één van de aanvallers zijn loze beweringen die verzoeker op geen enkele

wijze staaft. Het loutere gegeven dat uit informatie aanwezig in het administratief dossier blijkt dat de

Pakistaanse politiediensten in verregaande mate corrupt zijn kan niet volstaan om afbreuk te doen aan

de authenticiteit van het door verzoeker neergelegde FIR, noch aan de waarachtigheid van de inhoud

ervan. Voormelde informatie is van algemene strekking, heeft geen betrekking op het geval dat in casu

aan de orde is, en kan bijgevolg niet staven dat de politie de zaken in het FIR moedwillig anders heeft

voorgesteld, noch dat zij zelf betrokken zou zijn geweest bij de problemen die verzoeker als gevolg van

zijn getuigenis zou hebben ondervonden.

In zoverre verzoeker voorhoudt dat de verwerende partij niet motiveert waarom zij geen geloof hecht

aan de problemen die verzoeker in Peshawar zou hebben ondervonden als gevolg van zijn getuigenis

naar aanleiding van het incident van november 2010, gaat hij eraan voorbij dat hieromtrent in de

bestreden beslissing terecht het volgende wordt gesteld:

“(…) Daar er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw bewering betrokken geweest te zijn bij de

aangifte bij de politie van enkele verdachten, kan er logischerwijze ook geen geloof worden gehecht aan

uw bewering dat u hierna bedreigd en beschoten werd. Wat betreft deze schietpartijen, dient te worden

opgemerkt dat u geen enkele document ter ondersteuning van deze bewering wist voor te leggen. U

gevraagd of u deze schietincidenten bij de politie had aangegeven, beaamde dit initieel, om hierna

wanneer u doorgevraagd werd naar deze aangiftes, uw verklaring volledig te wijzigen door te beweren

dat u deze schietincidenten niet aangegeven zou hebben (gehoorverslag CGVS p. 11). Wat betreft de

identiteit van de daders gaf u voor het CGVS aan deze niet te kennen, u wist zelfs niet of ze voor een

bepaalde organisatie of groepering actief zouden zijn (gehoorverslag CGVS p. 11, 12). Hier staat

tegenover dat u op de vragenlijst van het CGVS, ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

nog duidelijk aangaf dat de daders tot de Taliban behoorden. U hierop gewezen beaamde dit

simpelweg zonder een verklaring te bieden voor uw eerdere beweringen. Er kan dan ook geen enkel

geloof worden gehecht aan de door u ingeroepen vrees voor vervolging. (…)”.

Verzoekers argument dat hij zou worden vervolgd omwille van zijn behoren tot een sociale groep is,

gelet op de ongeloofwaardigheid van de voorgehouden vervolgingsfeiten, niet dienstig.

Verzoeker is verder van mening dat hij overeenkomstig artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11

juli 2003 had moeten worden geconfronteerd met de tegenstrijdigheden die werden vastgesteld tussen

zijn verklaringen en die van zijn neef A., minstens dat hij opnieuw moest worden geconvoceerd teneinde

hem hiermee te confronteren indien de tegenstrijdigheden pas na zijn gehoor werden vastgesteld. De

Raad wijst erop dat uit de stukken in het administratief dossier blijkt dat het verhoor van verzoekers neef
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pas na het zijne plaatsvond en het derhalve niet mogelijk was verzoeker tijdens zijn gehoor met

voormelde tegenstrijdigheden te confronteren. Verder schrijft noch voormeld artikel 17, § 2 noch enige

andere bepaling voor dat de kandidaat-vluchteling voorafgaand aan de beslissing over zijn

asielaanvraag moet worden geconfronteerd met eventuele discrepanties of tegenstrijdigheden die

werden vastgesteld tussen diens verklaringen en informatie waarover het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen beschikt, waaronder de verklaringen van andere asielzoekers. Dient

tot slot te worden vastgesteld dat verzoeker hoe dan ook de mogelijkheid heeft om in zijn verzoekschrift

een verklaring te bieden voor de vastgestelde tegenstrijdigheden, maar dat hij deze gelegenheid niet te

baat neemt.

Gelet op wat voorafgaat, is in casu aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, eerste lid van de

vreemdelingenwet niet voldaan en kan verzoeker het voordeel van de twijfel derhalve niet 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. Het argument dat de Pakistaanse wethandhavingsdiensten geen bescherming

kunnen of willen bieden is derhalve niet relevant.

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

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

48/4 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

provincie 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 analyse

van de veiligheidssituatie in Pakistan (EASO Country of Origin Information Report “Pakistan – Security

Situation” van juli 2016), opgenomen in 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 bent. Gezien verzoekers 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-Pakhtunkhwa (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-Pakhtunkhwa 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
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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.

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.

Tot slot wijst de Raad erop dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemmen met

artikel 48/4, § 2, a) en 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Gelet op hetgeen supra werd uiteengezet

kan aan verzoeker gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van de feiten de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet niet worden

toegekend.

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.

2.7. Verzoeker vraagt in fine van zijn verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt evenwel dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen maart 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


