
RvV X - Pagina 1

nr. 183 616 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 Pakistaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit Swabi, Fata, Pakistan. In

november 2010 zou uw achterneef M.(…) W.(…) ((…)) op bezoek geweest zijn bij u. Op een ochtend

zouden jullie op een berg stenen 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. U en uw familie zouden naar Peshawar verhuisd zijn. De

komende jaren verbleef u op verschillende plekken in Pakistan, zoals Lahore, Karachi, Islamabad, enz.

Hier zou u nooit enig probleem kennen. Ondertussen verbleef uw achterneef meestal in Lahore. Enkel
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wanneer u terugkeerde naar Peshawar zou u problemen gekend hebben. Zo zou u verschillende malen

beschoten zijn in Peshawar. Uiteindelijk zou uw vader, 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, schooldocumenten, een “police

clearance”, een “character certificate”. Daarnaast verwees u naar dezelfde “FIR” (First Information

Report) over het incident van november 2010 en een klacht ingediend door uw moeder zoals deze

werden neergelegd door M.(…) W.(…) tijdens zijn gehoor voor het CGVS.

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 ongeloofwaardige verklaringen af dat er geen enkel

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

Vooreerst wist u uw identiteit niet ontegensprekelijk aan te tonen. Ondanks het belang van een

identiteitsbewijs in elk soort procedure en dus ook in de asielprocedure, wist u uw identiteit niet aan te

tonen. U legde immers enkel een kopie van een identiteitskaart en een kopie van een selectief aantal

pagina’s van uw paspoort voor. U gevraagd waar de originelen waren, beweerde nogal laconiek dat u

deze zonder dat daar enige concrete reden toe was vernietigde in Bulgarije (gehoorverslag CGVS p. 7).

Echter het bewust vernietigen van twee van de meest belangrijke identiteitsdocumenten die u als

Pakistaan zou hebben, wijst er eerder op dat u niet wenste dat de inhoud gekend was door eender

welke Europese asieldienst, meer dan waarschijnlijk daar de inhoud (zoals bv. visums en in- of

uitreisstempels) niet overeenkomen met uw verklaringen. Ook gaf u aan dat u in België naar de

Pakistaanse ambassade zou gaan voor nieuwe documenten, een verklaring die er op wijst dat u

geen enkele vrees kenden voor uw eigen autoriteiten. Overigens nam u hiertoe nog geen enkele stap en

mocht het CGVS nog steeds geen originele identiteitsdocumenten ontvangen. Voorts werd u gevraagd

waarom de kopie van het paspoort afgestempeld werd door een “research assistant” van het “Cereal

Crops Research Institute” te Nowshera. U had echter geen enkele redelijke verklaring voor de

vaststelling dat een onderzoekslabo naar graangewassen een stempel zou plaatsen op een kopie van

uw paspoort. Dat het hier om reclame zou gaan, is volstrekt ongeloofwaardig (gehoorverslag CGVS p.

7). Dit alles doet dan ook vermoeden dat u verschillende zaken, zoals oa de manier en het moment

waarop u naar Europa reisde, stil wil houden. Deze houding ondermijnt reeds het algemene vertrouwen

in uw verklaringen.

Voorts verwezen zowel u als uw achterneef naar een incident van november 2010 waarbij jullie

betrokken zouden zijn en waardoor jullie sindsdien vervolgd zouden worden in Pakistan. Er kan echter

geen geloof worden gehecht aan uw bewering betrokken te zijn bij dit incident.

U verwees net als W.(…) naar een FIR. Het is echter niet voldoende om te verwijzen naar

documenten. De neergelegde documenten dienen immers ondersteund te worden door geloofwaardige

verklaringen. Uw verklaringen over het incident en deze “FIR” komen echter niet overeen met de

eigenlijke inhoud van de “FIR”. Zo beweerde u vooreerst dat de FIR door uw moeder was ingediend in

2012, daar u en uw achterneef problemen kenden (gehoorverslag CGVS p. 8). U gaf hierbij onmiddellijk

te kennen dat u niet meer wist over de inhoud van deze documenten, wat een opvallend gebrek aan

interesse vormt. Voorts beweerde u deze documenten gelezen te hebben. Dit lijkt echter niet het geval

te zijn, want als u de “FIR” gelezen zou hebben dan zou u opgevallen zijn dat deze niet door uw moeder

ingediend was, en dat noch u, noch uw achterneef hier in vermeld staan. U hierop gewezen verklaarde

dat het eerste document van de bundel juridische documenten geen “FIR” zou zijn. Echter uit de

toegevoegde vertaling en informatie blijkt dat dit eerste document weldegelijk een “FIR” is.

Uiteindelijk beweerde u dat het derde document van de bundel handelde over een klacht die uw moeder

ingediend zou hebben.

Dat u nauwelijks enige kennis heeft over de documenten die u neerlegde blijkt ook verder. Toen

éénmaal vastgesteld was welk document juist de “FIR” was, werd u nogmaals gevraagd naar de inhoud

van de “FIR”. U verklaarde hierop en dit in tegenstrijd met uw eerdere verklaringen dat u dit document

niet gelezen zou hebben, daar u het Urdu waarin het document opgesteld was niet kon lezen. U er op

gewezen dat u volgens de door u neergelegde schooldocumenten weldegelijk de taal Urdu zou moeten

kennen, wijzigde nogmaals uw verklaringen door te beweren dat het gebruikte Urdu moeilijk te begrijpen

is (gehoorverslag CGVS p. 8, 9). Wat er ook van zij, de vaststelling dat u niet meer interesse toonde in

de door u en uw achterneef neergelegde documenten, ondermijnt volledig de oprechtheid van uw

verklaringen.
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Er kan immers niet anders dan vastgesteld worden dat uw beschrijving van de gebeurtenissen zoals

ze plaatsvonden op 1 november 2010, volledig afwijken van hetgeen blijkt uit de inhoud van de “FIR” die

opgesteld werd na dit incident. U beweerde immers dat de politie op basis van jullie telefoontje op het

spoor kwam van de drie daders van een aanslag die gevlucht waren. De politie zou hierop de drie

voortvluchtigen gedood hebben. U gevraagd of er in de FIR staat dat u en W.(…) de bron waren voor de

politie tot het opsporen van de drie voortvluchtigen, diende het antwoord schuldig te blijven, daar u het

document niet gelezen zou hebben (gehoorverslag CGVS p. 9). U verklaarde dat u wist dat de drie

voortvluchtigen gedood werden daar u daar bij stond, en de lijken zag. Echter nergens in de “FIR” die

gezien de inhoud duidelijk na afloop van dit gehele incident werd opgesteld, wordt er verwezen naar de

informatie die verstrekt zou zijn door u of W.(…), ondanks uw bewering dat u vlak na dit incident nog

gesproken heeft met de politie. Ook staat er in de “FIR” in detail beschreven hoe één van de drie

voortvluchtigen omkwam; over de andere twee wordt niet gesproken, waaruit afgeleid kan worden

dat ze weggeraakt zijn. Er bestaat dan ook geen enkele band tussen u, uw verklaringen en het incident

van 1/11/2010.

Daar er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat u betrokken was bij dit incident, kan er

logischerwijze ook geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u hierna allerlei problemen kende.

Zo verklaarde u dat u vlak na dit incident enkele malen beschoten werd. U gaf deze incident echter nooit

aan bij de politie. Dit is bevreemdend. U beweerde immers dat op basis van uw informatie de politie

enkele daders van een terroristische aanslag op een politiekantoor hadden weten te doden. In dit licht

lijkt het zeer aannemelijk dat de politie uitermate geïnteresseerd zou zijn indien u en uw achterneef

problemen zouden kennen met dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor een aanslag op de

politie. Uw bewering dat de politie betrokken zou zijn bij de daders is dusdanig vaag en algemeen dat er

geen enkel geloof aan kan worden gehecht. Ook uw bewering dat u hierna wanneer u terugkeerde naar

Peshawar problemen zou kennen, kon u niet hard maken. U verklaarde verschillende keren in

Peshawar beschoten te zijn, maar u kon zelfs niet zeggen hoe vaak dit gebeurde (gehoorverslag CGVS

p. 10). Ook zou u deze schietpartijen nooit aangegeven hebben in Peshawar. Uw bewering dat u dit niet

deed daar jullie niet permanent in Peshawar woonden, is onvoldoende. Immers had u reeds verklaard

dat uw hele familie reeds sinds 2011 in Peshawar woonde waar jullie een huis in bezit hebben. Als u

beschoten zou zijn in Peshawar had u zich dan ook tot de politie in Peshawar kunnen wenden voor

bescherming. Dat u dit niet deed, ondermijnt het geloof in uw verklaringen.

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.

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 noodwesten 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
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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. 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.

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.

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, KP 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
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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.

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.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een gezonde jongeman bent die zijn opleiding heeft afgerond

en verschillende landstalen (Pashtou, Urdu) machtig is. Tevens verklaard eu dat uw familie al sinds

2011 in Peshawar woont, waar ze har eigen huis in bezit heeft. Ook verklaarde u zelf dat u de afgelopen

jaren langere periodes woonachtig was bij verre en nabije familie in verschillende grootsteden in

verschillende delen van Pakistan (bv. Karachi, Lahore, Islamabad,…). Bovendien gaf u aan nooit enig

probleem gekend te hebben in deze steden.

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.

De overige door u neergelegde documenten voegen niets wezenlijks toe aan uw asieldossier. Daar uw

identiteit niet vaststaat kunt u zelfs niet aannemelijk maken dat deze documenten over u zouden

handelen. Overigens dient hierbij nog opgemerkt te worden dat uit toegevoegde informatie blijkt dat alle

soorten documenten vervalst kunnen worden in Pakistan.

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 8, § 2, b) van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de

vluchtelingenstatus, van “KB 11 juli 2003 CGVS”, 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
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artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. In navolging van het Commissariaat-generaal 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 ongeloofwaardige verklaringen af dat er geen enkel

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

Vooreerst wist u uw identiteit niet ontegensprekelijk aan te tonen. Ondanks het belang van een

identiteitsbewijs in elk soort procedure en dus ook in de asielprocedure, wist u uw identiteit niet aan te

tonen. U legde immers enkel een kopie van een identiteitskaart en een kopie van een selectief aantal

pagina’s van uw paspoort voor. U gevraagd waar de originelen waren, beweerde nogal laconiek dat u

deze zonder dat daar enige concrete reden toe was vernietigde in Bulgarije (gehoorverslag CGVS p. 7).

Echter het bewust vernietigen van twee van de meest belangrijke identiteitsdocumenten die u als

Pakistaan zou hebben, wijst er eerder op dat u niet wenste dat de inhoud gekend was door eender

welke Europese asieldienst, meer dan waarschijnlijk daar de inhoud (zoals bv. visums en in- of

uitreisstempels) niet overeenkomen met uw verklaringen. Ook gaf u aan dat u in België naar de

Pakistaanse ambassade zou gaan voor nieuwe documenten, een verklaring die er op wijst dat u

geen enkele vrees kenden voor uw eigen autoriteiten. Overigens nam u hiertoe nog geen enkele stap en

mocht het CGVS nog steeds geen originele identiteitsdocumenten ontvangen. Voorts werd u gevraagd

waarom de kopie van het paspoort afgestempeld werd door een “research assistant” van het “Cereal

Crops Research Institute” te Nowshera. U had echter geen enkele redelijke verklaring voor de

vaststelling dat een onderzoekslabo naar graangewassen een stempel zou plaatsen op een kopie van

uw paspoort. Dat het hier om reclame zou gaan, is volstrekt ongeloofwaardig (gehoorverslag CGVS p.

7). Dit alles doet dan ook vermoeden dat u verschillende zaken, zoals oa de manier en het moment

waarop u naar Europa reisde, stil wil houden. Deze houding ondermijnt reeds het algemene vertrouwen

in uw verklaringen.

Voorts verwezen zowel u als uw achterneef naar een incident van november 2010 waarbij jullie

betrokken zouden zijn en waardoor jullie sindsdien vervolgd zouden worden in Pakistan. Er kan echter

geen geloof worden gehecht aan uw bewering betrokken te zijn bij dit incident.
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U verwees net als W.(…) naar een FIR. Het is echter niet voldoende om te verwijzen naar

documenten. De neergelegde documenten dienen immers ondersteund te worden door geloofwaardige

verklaringen. Uw verklaringen over het incident en deze “FIR” komen echter niet overeen met de

eigenlijke inhoud van de “FIR”. Zo beweerde u vooreerst dat de FIR door uw moeder was ingediend in

2012, daar u en uw achterneef problemen kenden (gehoorverslag CGVS p. 8). U gaf hierbij onmiddellijk

te kennen dat u niet meer wist over de inhoud van deze documenten, wat een opvallend gebrek aan

interesse vormt. Voorts beweerde u deze documenten gelezen te hebben. Dit lijkt echter niet het geval

te zijn, want als u de “FIR” gelezen zou hebben dan zou u opgevallen zijn dat deze niet door uw moeder

ingediend was, en dat noch u, noch uw achterneef hier in vermeld staan. U hierop gewezen verklaarde

dat het eerste document van de bundel juridische documenten geen “FIR” zou zijn. Echter uit de

toegevoegde vertaling en informatie blijkt dat dit eerste document weldegelijk een “FIR” is.

Uiteindelijk beweerde u dat het derde document van de bundel handelde over een klacht die uw moeder

ingediend zou hebben.

Dat u nauwelijks enige kennis heeft over de documenten die u neerlegde blijkt ook verder. Toen

éénmaal vastgesteld was welk document juist de “FIR” was, werd u nogmaals gevraagd naar de inhoud

van de “FIR”. U verklaarde hierop en dit in tegenstrijd met uw eerdere verklaringen dat u dit document

niet gelezen zou hebben, daar u het Urdu waarin het document opgesteld was niet kon lezen. U er op

gewezen dat u volgens de door u neergelegde schooldocumenten weldegelijk de taal Urdu zou moeten

kennen, wijzigde nogmaals uw verklaringen door te beweren dat het gebruikte Urdu moeilijk te begrijpen

is (gehoorverslag CGVS p. 8, 9). Wat er ook van zij, de vaststelling dat u niet meer interesse toonde in

de door u en uw achterneef neergelegde documenten, ondermijnt volledig de oprechtheid van uw

verklaringen.

Er kan immers niet anders dan vastgesteld worden dat uw beschrijving van de gebeurtenissen zoals

ze plaatsvonden op 1 november 2010, volledig afwijken van hetgeen blijkt uit de inhoud van de “FIR” die

opgesteld werd na dit incident. U beweerde immers dat de politie op basis van jullie telefoontje op het

spoor kwam van de drie daders van een aanslag die gevlucht waren. De politie zou hierop de drie

voortvluchtigen gedood hebben. U gevraagd of er in de FIR staat dat u en W.(…) de bron waren voor de

politie tot het opsporen van de drie voortvluchtigen, diende het antwoord schuldig te blijven, daar u het

document niet gelezen zou hebben (gehoorverslag CGVS p. 9). U verklaarde dat u wist dat de drie

voortvluchtigen gedood werden daar u daar bij stond, en de lijken zag. Echter nergens in de “FIR” die

gezien de inhoud duidelijk na afloop van dit gehele incident werd opgesteld, wordt er verwezen naar de

informatie die verstrekt zou zijn door u of W.(…), ondanks uw bewering dat u vlak na dit incident nog

gesproken heeft met de politie. Ook staat er in de “FIR” in detail beschreven hoe één van de drie

voortvluchtigen omkwam; over de andere twee wordt niet gesproken, waaruit afgeleid kan worden

dat ze weggeraakt zijn. Er bestaat dan ook geen enkele band tussen u, uw verklaringen en het incident

van 1/11/2010.

Daar er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat u betrokken was bij dit incident, kan er

logischerwijze ook geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u hierna allerlei problemen kende.

Zo verklaarde u dat u vlak na dit incident enkele malen beschoten werd. U gaf deze incident echter nooit

aan bij de politie. Dit is bevreemdend. U beweerde immers dat op basis van uw informatie de politie

enkele daders van een terroristische aanslag op een politiekantoor hadden weten te doden. In dit licht

lijkt het zeer aannemelijk dat de politie uitermate geïnteresseerd zou zijn indien u en uw achterneef

problemen zouden kennen met dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor een aanslag op de

politie. Uw bewering dat de politie betrokken zou zijn bij de daders is dusdanig vaag en algemeen dat er

geen enkel geloof aan kan worden gehecht. Ook uw bewering dat u hierna wanneer u terugkeerde naar

Peshawar problemen zou kennen, kon u niet hard maken. U verklaarde verschillende keren in

Peshawar beschoten te zijn, maar u kon zelfs niet zeggen hoe vaak dit gebeurde (gehoorverslag CGVS

p. 10). Ook zou u deze schietpartijen nooit aangegeven hebben in Peshawar. Uw bewering dat u dit niet

deed daar jullie niet permanent in Peshawar woonden, is onvoldoende. Immers had u reeds verklaard

dat uw hele familie reeds sinds 2011 in Peshawar woonde waar jullie een huis in bezit hebben.ls u

beschoten zou zijn in Peshawar had u zich dan ook tot de politie in Peshawar kunnen wenden voor

bescherming. Dat u dit niet deed, ondermijnt het geloof in uw verklaringen.

(…)

De overige door u neergelegde documenten voegen niets wezenlijks toe aan uw asieldossier. Daar uw

identiteit niet vaststaat kunt u zelfs niet aannemelijk maken dat deze documenten over u zouden
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handelen. Overigens dient hierbij nog opgemerkt te worden dat uit toegevoegde informatie blijkt dat alle

soorten documenten vervalst kunnen worden in Pakistan.”.

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

worden door de Raad overgenomen.

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker geen coherente verklaringen heeft afgelegd omtrent de

reden waarom hij zijn origineel paspoort en identiteitskaart zou hebben vernietigd in Bulgarije. Ten

aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken gaf verzoeker aan dat hij dit deed uit vrees om te worden

gerepatrieerd (stuk 14, verklaring DVZ, punt 24, 25). Op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde verzoeker dan weer dat hij zijn identiteitsdocumenten

vernietigde omdat zij nutteloos waren (stuk 5, gehoorverslag, p. 7). Verzoeker heft de vastgestelde

incoherentie niet op door in zijn verzoekschrift één van beide onderling incoherente verklaringen te

herhalen. Hij staaft bovendien op geen enkele wijze zijn algemene bewering dat het vernietigen van

identiteitsdocumenten om repatriëring te vermijden een gangbare praktijk is bij asielzoekers. Verzoeker

gaf daarenboven aan dat hij van het verlies van zijn identiteitsdocumenten geen aangifte had gedaan bij

de ambassade of er nieuwe documenten had aangevraagd (stuk 5, gehoorverslag, p. 7). Deze

vaststellingen sterken het vermoeden dat verzoeker bepaalde zaken die desgevallend kunnen worden

afgeleid uit zijn identiteitsdocumenten voor de Belgische asielinstanties verborgen wil houden.

Verzoekers uitleg dat hij het door hem neergelegde First Information Report (FIR) wel gelezen heeft,

maar niet volledig begrijpt omdat er ambtelijke taal in gehanteerd wordt, kan niet afdoende verklaren

waarom verzoeker tijdens zijn gehoor meende dat de FIR in 2012 zou zijn ingediend en daarin de

verklaring van zijn moeder zou zijn opgenomen dat hij en zijn neef W. problemen kenden terwijl uit de

gevoegde vertaling van de FIR blijkt dat deze van 2010 dateert en noch verzoekers naam noch die van

zijn moeder of neef erin worden vermeld (stuk 5, gehoorverslag, p. 8).

Uit de vertaling van de neergelegde FIR blijkt niet dat daarin verwezen wordt naar verzoekers moeder,

die nochtans volgens verzoekers verklaringen de FIR zou hebben ingediend (stuk 5, gehoorverslag, p.

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 neergelegd op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift herhaaldelijk naar dit stuk verwijst doet hij geen enkele afbreuk

aan de voormelde pertinente vaststellingen met betrekking dienaangaande.

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 op verschillende plaatsen in Pakistan te verblijven en uiteindelijk zijn land van

herkomst te ontvluchten. Nochtans blijkt dit niet het geval, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt

gemotiveerd: “(…) Er kan immers niet anders dan vastgesteld worden dat uw beschrijving van de

gebeurtenissen zoals ze plaatsvonden op 1 november 2010, volledig afwijken van hetgeen blijkt uit de

inhoud van de “FIR” die opgesteld werd na dit incident. U beweerde immers dat de politie op basis van

jullie telefoontje op het spoor kwam van de drie daders van een aanslag die gevlucht waren. De politie

zou hierop de drie voortvluchtigen gedood hebben. U gevraagd of er in de FIR staat dat u en W.(…) de

bron waren voor de politie tot het opsporen van de drie voortvluchtigen, diende het antwoord schuldig te

blijven, daar u het document niet gelezen zou hebben (gehoorverslag CGVS p. 9). U verklaarde dat u

wist dat de drie voortvluchtigen gedood werden daar u daar bij stond, en de lijken zag. Echter nergens in

de “FIR” die gezien de inhoud duidelijk na afloop van dit gehele incident werd opgesteld, wordt er

verwezen naar de informatie die verstrekt zou zijn door u of W.(…), ondanks uw bewering dat u vlak na

dit incident nog gesproken heeft met de politie. Ook staat er in de “FIR” in detail beschreven hoe

één van de drie voortvluchtigen omkwam; over de andere twee wordt niet gesproken, waaruit afgeleid

kan worden dat ze weggeraakt zijn. Er bestaat dan ook geen enkele band tussen u, uw verklaringen en

het incident van 1/11/2010. (…)”.

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



RvV X - Pagina 9

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 het volgende wordt gesteld:

“(…)Daar er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat u betrokken was bij dit incident, kan

er logischerwijze ook geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u hierna allerlei problemen

kende. Zo verklaarde u dat u vlak na dit incident enkele malen beschoten werd. U gaf deze incident

echter nooit aan bij de politie. Dit is bevreemdend. U beweerde immers dat op basis van uw informatie

de politie enkele daders van een terroristische aanslag op een politiekantoor hadden weten te doden. In

dit licht lijkt het zeer aannemelijk dat de politie uitermate geïnteresseerd zou zijn indien u en uw

achterneef problemen zouden kennen met dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor een

aanslag op de politie. Uw bewering dat de politie betrokken zou zijn bij de daders is dusdanig vaag

en algemeen dat er geen enkel geloof aan kan worden gehecht. Ook uw bewering dat u hierna wanneer

u terugkeerde naar Peshawar problemen zou kennen, kon u niet hard maken. U verklaarde

verschillende keren in Peshawar beschoten te zijn, maar u kon zelfs niet zeggen hoe vaak dit gebeurde

(gehoorverslag CGVS p. 10). Ook zou u deze schietpartijen nooit aangegeven hebben in Peshawar. Uw

bewering dat u dit niet deed daar jullie niet permanent in Peshawar woonden, is onvoldoende. Immers

had u reeds verklaard dat uw hele familie reeds sinds 2011 in Peshawar woonde waar jullie een huis in

bezit hebben. Als u beschoten zou zijn in Peshawar had u zich dan ook tot de politie in Peshawar

kunnen wenden voor bescherming. Dat u dit niet deed, ondermijnt het geloof in uw verklaringen. (…)”.

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.

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.

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 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet 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
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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.

Verzoeker meent dat de COI Focus “Pakistan. Bewegingsvrijheid en vestigingsmogelijkheden in het licht

van interne vlucht” van 7 augustus 2015 niet beschouwd kan worden als informatie die op het tijdstip

waarop de bestreden beslissing werd genomen actueel was, maar brengt zelf geen informatie bij die

kan aantonen dat deze informatie intussen achterhaald is.

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 jongeman bent die zijn

opleiding heeft afgerond en verschillende landstalen (Pashtou, Urdu) machtig is. Tevens verklaard eu

dat uw familie al sinds 2011 in Peshawar woont, waar ze har eigen huis in bezit heeft. Ook verklaarde u

zelf dat u de afgelopen jaren langere periodes woonachtig was bij verre en nabije familie in

verschillende grootsteden in verschillende delen van Pakistan (bv. Karachi, Lahore, Islamabad,…).

Bovendien gaf u aan nooit enig probleem gekend te hebben in deze steden.

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

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
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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.

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.

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 brengt zelf geen informatie bij waaruit blijkt dat de informatie vervat in het voornoemde

“EASO COI Report” van juli 2016 niet langer actueel of correct zou zijn. Dit rapport blijkt overigens

gebaseerd op een veelheid aan bronnen die in de eerste bijlage ervan worden vermeld.

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.

2.9. 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


