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nr. 213 945 van 13 december 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT

Eugène Smitsstraat 28-30

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 4 april 2018 heeft

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

21 maart 2018.

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 april 2018 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 september 2018 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 19 september 2018.

Gelet op de beschikking van 8 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 november 2018.

Gelet op arrest nr. 212 612 van 21 november 2018 waaruit blijkt dat de zaak wordt uitgesteld en wordt

verder gezet op 7 december 2018.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROBERT, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 6 november 2011 en heeft zich een vierde keer vluchteling verklaard op 13 oktober

2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 10 januari

2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen.

1.3. Op 21 maart 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van inoverweginname van een meervoudige asielaanvraag. Deze beslissing

werd op 22 maart 2018 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U zou over de Pakistaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit Gujrat. U zou een

Ahmadimoslim zijn. Op 7 november 2011 diende u een asielaanvraag in België in. U beweerde als

Ahmadi problemen te kennen en in 2011 zou er een aanklacht tegen u ingediend zijn. Ter staving legde

u volgende documenten voor: uw identiteitskaart, uw lidkaart, juridische documenten, twee

krantenartikels, twee “FIR’s”, een pamflet en algemene informatie. Op 12 november 2012 nam het

Commissariaat–generaal (CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit gegevens bleek immers dat u een legale reis naar en een

verblijf in het Verenigd Koninkrijk (VK) had achterwege gehouden. Daar uw problemen zich voordeden

in de periode dat u meer dan waarschijnlijk in het VK verbleef, kon ook hier geen geloof worden

gehecht. Bovendien was u niet ingegaan op een tweede uitnodiging van het CGVS. U ging hiertegen in

beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). In april 2013 bevestigden zij bovenstaande

beslissing. U ging hierna naar Nederland om asiel aan te vragen, maar u werd teruggestuurd naar

België.

Op 27 januari 2014 diende u een tweede asielaanvraag in. U verwees naar de problemen zoals u die

had aangehaald tijdens uw eerste asielaanvraag. U gaf aan inderdaad in het VK verbleven te hebben,

maar u beweerde in 2011 teruggekeerd te zijn naar Pakistan, waardoor u in Pakistan zou verbleven

hebben toen u problemen kende. Als nieuwe elementen legt u dezelfde twee krantenartikels voor die u

reeds tijdens uw eerste asielaanvraag neerlegde en nog een derde krantenartikel met een algemene

inhoud.

Op 3 februari 2014 name het CGVS een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een

asielaanvraag (meervoudige aanvraag). Er kon immers nog steeds geen geloof worden gehecht aan uw

relaas, daar u er niet in slaagde uw beweerde terugkeer naar Pakistan te staven. U tekende beroep aan

tegen deze beslissing en voegde aan uw dossier nog een convocatie toe, een medisch attest en twee

artikelen, maar dit beroep werd door de RvV op 16 december 2015 verworpen.

Zonder te zijn teruggekeerd naar uw land van herkomst, diende u op 22 januari 2016 een derde

asielaanvraag in. U verwees nog steeds naar dezelfde problemen zoals u die voorheen had

uiteengezet, namelijk de klacht die tegen u zou zijn uitgevaardigd. Ondertussen zou ook het graf van uw

grootvader zijn gevandaliseerd. Aangezien u het land hebt verlaten, zou uw broer nu het doelwit worden

van de mensen die u reeds bedreigden. U verwees tot slot naar de algemene situatie voor Ahmadi's in

Pakistan. Ter staving van uw derde asielaanvraag legde u twee krantenartikelen neer waarin uw naam

zou worden vermeld.

Op 21/04/2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een

asielaanvraag (meervoudige aanvraag). U tekende geen beroep aan tegen deze beslissing.

Zonder teruggekeerd te zijn naar uw land van herkomst diende u op 13/10/2017 een vierde

asielaanvraag in. U verwees in algemene bewoordingen naar uw problemen zoals deze hierboven

uiteengezet werden. U verklaarde dat uw moeder in Canada als vluchteling erkend werd. Ter
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ondersteuning van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: documenten ivm de erkenning

van uw moeder en uw uitgeschreven relaas.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)

beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier) blijkt dat Ahmadi in

Pakistan te maken kunnen krijgen met discriminatoire maatregelen, bedreigingen en geweld. Het CGVS

is zich bewust van de precaire situatie waarin Ahmadi in Pakistan zich kunnen bevinden, maar

benadrukt dat elke asielaanvraag individueel beoordeeld dient te worden. Het loutere feit Ahmadi te zijn

in Pakistan is op zich dan ook niet voldoende om te besluiten tot de erkenning van de status van

vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of te

besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming. Dit wordt bevestigd door de UNHCR in de

“Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious

Minorities from Pakistan” van januari 2017. Hierin stelt de UNHCR dat Ahmadi “are likely to be in need

of international refugee protection on account of religion, ethnicity, (imputed) political opinion, and/or

other relevant grounds, depending on the individual circumstances of the case”. Hieruit volgt dat een

verwijzing naar een risicoprofiel, met name het behoren tot de Ahmadi-gemeenschap, dan ook niet

volstaat om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Een

individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming, waarbij u uw vrees voor

vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige

aanvraag hebt uiteengezet , moet worden beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige

aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op

geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard

om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Zo hield u nog steeds vol aan uw relaas dat reeds meermalen ongeloofwaardig werd bevonden. U legt

nog steeds geen bewijs voor van uw bewering in 2011 teruggekeerd te zijn naar Pakistan, waardoor u

nog steeds niet aannemelijk kunt maken dat er bij uw terugkeer een aanklacht tegen u neergelegd werd.

Uw bewering dat uw moeder erkend zou zijn als vluchteling in Canada voegt niets wezenlijks toe aan uw

asieldossier. Uiteindelijk dient elk asieldossier naar haar eigen merites beoordeeld en bekeken te

worden De erkenning van een familielid wijst er niet automatisch op dat u erkend dient te worden als

vluchteling. Bovendien dient te worden vastgesteld dat blijkens uw moeders asielaanvraag in Canada

(pag. 1) verklaarde “who, in recently losing her husband,…”, terwijl u verklaart dat uw vader nog gewoon

in Pakistan verblijft. Dit kan er op wijzen dat uw moeder mogelijks haar statuut verkreeg op basis van

een leugen. Wat er ook van zij, dat uw moeder erkend werd in Canada wijst er niet op dat u erkend dient

te worden in België.

De door u uitgeschreven versie van uw relaas voegt niets wezenlijks toe aan uw asieldossier. Het vormt

immers niet meer dan dat: een eenzijdige verklaring van uwentwege. Zij ondersteunt dan ook allerminst

uw verklaringen.

Daarnaast gaf u nergens aan specifieke activiteiten te hebben binnen de ahmadigemeenschap in België

en daar er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen afgelegd in het verleden wijst niets er



RvV X - Pagina 4

op dat u bij een terugkeer naar Pakistan uw religie niet op dezelfde manier zou kunnen beleven, noch

dat u bij de beleving van uw religie extra zou opvallen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

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 duidelijk dat de veiligheidssituatie in geheel Pakistan in 2015 verbeterd was

in vergelijking met de eerdere jaren en dat deze trend zich heeft verdergezet in 2016-2017. Zo is er

sprake van een duidelijke daling in het aantal terroristische aanslagen, alsook een vermindering van het

aantal sektarisch geïnspireerde veiligheidsincidenten en etno-politieke gewelddaden. Ook het aantal te

betreuren burgerdoden is in geheel Pakistan gedaald. Uit dezelfde informatie blijkt echter ook dat

veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2016-2017 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 Punjab te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweld in de provincie Punjab de vorm aanneemt van

terroristische aanslagen, sektarisch geweld, etno-politiek geweld, en crimineel geweld. 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.

Deze dalende trend zet zich, voor wat het aantal terroristische aanslagen betreft, verder in 2016.

Niettegenstaande er in 2016 sprake was van een stijging in het aantal slachtoffers, bleef het aantal

burgerslachtoffers in de provincie beperkt. Tijdens het eerste kwartaal van 2017 nam het aantal civiele

slachtoffers opnieuw af. De stad Lahore wordt nog steeds het meest getroffen door geweld. UN OCHA

maakt evenwel geen melding van een uitwaartse ontheemding uit Lahore of uit andere districten in de

provincie Punjab. Bovendien blijkt de provincie een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in

andere provincies ontvluchten.

Er dient aldus geconcludeerd te worden dat, hoewel er zich in de provincie Punjab met enige regelmaat

incidenten voordoen, er geen gewag kan worden gemaakt van een situatie van “open combat” of van

hevige en voortdurende of onderbroken gevechten, noch kan gesteld worden dat de mate van

willekeurig geweld in de provincie Punjab dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid
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aldaar een reëel risico loopt op de artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige

bedreiging.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 62, §2 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), onderneemt

verzoeker een poging om de motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

Verzoeker benadrukt dat hij in het kader van onderhavig verzoek om internationale bescherming niet

enkel verwijst naar gebeurtenissen die als ongeloofwaardig beoordeeld werden, maar naar een

uitzonderlijk profiel dat hem in geval van terugkeer aan vervolgingen zou blootstellen. Los van de feiten

die ter gelegenheid van de eerste aanvraag ingeroepen werden kan er voor verzoeker, afhankelijk van

zijn religieus profiel, een risico op vervolging bestaan. Dat een opvallend religieuze Ahmadi, die

eventueel leidinggevende functies uitoefent, of wiens familie zulke functies uitoefent, een risico voor

vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève loopt, blijkt uit de internationale
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rechtspraak en uit de aanbevelingen van UNHCR, aldus verzoeker, die erop wijst dat dit wordt bevestigd

in het Cedoca-rapport van 15 juli 2016, dat vaststelt dat de slachtoffers van "de gerichte aanvallen in

2016 tegen Ahmadiyya vooral hooggeplaatste leden (o.a. dokters) of praktiserende leden van de

gemeenschap waren". Het risico op vervolging voor praktiserende Ahmadi's blijkt tevens uit het arrest

van de Nederlandse Raad van State van 10 augustus 2015. Punt 2.8 van het arrest luidt als volgt: “2.8.

Uit de enkele omstandigheid dat de vreemdeling voor zijn vertrek uit Pakistan geen belemmeringen

heeft ondervonden bij zijn geloofsactiviteiten, kan niet worden afgeleid dat hij ook bij terugkeer niet te

vrezen heeft voor vervolging. Uit de verklaringen van de vreemdeling kan immers worden afgeleid dat hij

zich in het verleden wegens de blasfemiewetgeving juist heeft onthouden van bepaalde religieuze

handelingen en zich dus terughoudend heeft opgesteld. Voorts lijkt uit de verklaringen te volgen dat het

voor hem van belang is deze geloofsuitingen na terugkeer wel te kunnen verrichten. Zo heeft hij tijdens

het nader gehoor uitdrukkelijk verklaard dat hij onder andere uit Pakistan is vertrokken omdat hij wegens

de blasfemiewetgeving niet in alle openheid volgens zijn geloof kan leven, zijn gebedsplaats geen

moskee mag noemen en geen handelingen kan verrichten waaruit andere Pakistanen zouden kunnen

afleiden dat hij zich als moslim manifesteert. De staatssecretaris heeft ter zitting bij de Afdeling niet

kunnen verduidelijken uit welke verklaringen van de vreemdeling hij heeft afgeleid dat het voor de

vreemdeling niet van bijzonder belang is zijn geloof te belijden op een wijze die hem, zoals hiervoor is

overwogen, zou blootstellen aan vervolging. Dit klemt temeer, nu de staatssecretaris heeft erkend dat

het voor een ahmadi gevaarlijk is zich in Pakistan publiekelijk als zodanig te manifesteren. Gelet hierop

heeft de staatssecretaris niet deugdelijk gemotiveerd dat de vreemdeling niet te vrezen heeft voor

vervolging wegens de wijze waarop hij bij terugkeer in Pakistan uiting wil geven aan zijn

geloofsovertuiging. De rechtbank heeft dan ook ten onrechte overwogen dat de staatssecretaris zich

terecht op het standpunt heeft gesteld dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij

wegens zijn individuele feiten en omstandigheden te vrezen heeft voor vervolging.” Verzoeker herinnert

er ook aan dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Y en Z van 5 september 2012 [C-

71/11 en C-99/11] voor recht verklaarde dat: “Artikel 2, sub c, van richtlijn 2004/83 moet aldus worden

uitgelegd, dat de vrees voor vervolging van de verzoeker gegrond is zodra de bevoegde autoriteiten,

gelet op diens persoonlijke situatie, van oordeel zijn dat in redelijkheid kan worden aangenomen dat hij

bij terugkeer in zijn land van herkomst godsdienstige handelingen zal verrichten die hem blootstellen

aan een werkelijk gevaar van vervolging. Bij de individuele beoordeling van een verzoek strekkende tot

het verkrijgen van de vluchtelingenstatus mogen die autoriteiten van de asielzoeker redelijkerwijs niet

verwachten dat hij van deze godsdienstige handelingen afziet.” Hij verwijst voorts naar het document

“Country and Information guidance - Pakistan: Ahmadis” van het Britse Home Office van mei 2016,

waarin wordt gesteld als volgt: “2.2.3 MN and others further held that:

• if an Ahmadi is able to demonstrate that it is of particular importance to his religious identity to

practise and manifest his faith openly in Pakistan in defiance of the restrictions in the Pakistan Penal

Code (PPC) under sections 298B and 298C, by engaging in behaviour described in [paragraph 2.2.1

above], he or she is lïkely to be in need of protection, in the light ofthe serions nature ofthe sanctions

that potentially apply as well as the risk of prosecution under section 295C for blasphemy (paragraph

120i). (See also Legal rights);

• an Ahmadi for whom it is of particular importance to their religious identity to practise and manifest

their faith openly in Pakistan should not be expected to avoid engaging in such behaviour to avoid a risk

of prosecution (paragraph 120ii)” Het staat volgens verzoeker buiten discussie dat hij en zijn familie een

zeer sterk religieus profiel hebben, dat hem in geval van terugkeer aan een risico op vervolging zou

blootstellen. Dit was ook het besluit van de Canadese asielinstanties, die op 3 januari 2017 beslisten zijn

moeder als vluchteling te erkennen. Verzoeker meent dat hij om dezelfde reden als vluchteling moet

worden erkend. Hij merkt hierbij nog op dat zijn moeder niet verklaarde dat haar echtgenoot verdwenen

was maar dat ze, omwille de levensomstandigheden, niet meer met hem kon leven, en dat uit de

motivering van de Canadese asielinstanties duidelijk blijkt dat de erkenning van zijn moeder niet te

wijten is aan bijvoorbeeld de verdwijning van haar echtgenoot, maar aan haar sterk religieus profiel.

Verzoeker besluit: “Hem niet als vluchteling erkennen zou, gezien het risico waaraan hij in Pakistan

blootgesteld zou zijn, een schending van artikel 3 EVRM uitmaken.”

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: de brief ter

ondersteuning van verzoekers verzoek om internationale bescherming.

Bij aangetekend schrijven van 24 juli 2018 legt verzoekende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1,

tweede lid van de Vreemdelingenwet een aanvullende nota neer, waarin gewag wordt gemaakt van een

attest van de Ahmadi-gemeenschap van 17 juli 2018, dat evenwel niet werd bijgevoegd.
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Aan de vraag tot horen dd. 19 september 2018 wordt de COI Focus “Pakistan. De Ahmadiyya-

gemeenschap” van 2 mei 2018 gevoegd. Verzoeker maakt opnieuw melding van voormeld attest van de

Ahmadi-gemeenschap doch laat wederom na dit attest bij te voegen. Een kopie van het attest in kwestie

wordt uiteindelijk neergelegd ter terechtzitting van 7 december 2018.

2.2.2. Op 30 november 2018 laat verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota met volgende nieuwe elementen geworden: het

EASO Country of Origin Information Report: Pakistan, Security Situation van oktober 2018.

2.3. De Raad merkt vooreerst op dat de beschikking van 6 september 2018 wordt ingetrokken.

2.4. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn huidig vierde

verzoek om internationale bescherming steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn

vorige verzoeken om internationale bescherming heeft uiteengezet, namelijk dat hij vervolging vreest

omwille van het behoren tot de Ahmadi-gemeenschap. Hij verklaart tevens dat zijn moeder in Canada

als vluchteling erkend werd.

In het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming nam de commissaris-generaal op 12

november 2012 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing en beoordeling werd bevestigd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in het arrest nr. 102 040 van 29 april 2013. Inzake zijn tweede verzoek om

internationale bescherming nam de commissaris-generaal op 3 februari 2014 een beslissing tot

weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag (meervoudige aanvraag). Verzoekers beroep

tegen deze beslissing werd verworpen bij ’s Raads arrest nr. 158 677 van 16 december 2015. In het

kader van zijn derde verzoek om internationale bescherming nam de commissaris-generaal op 21 april

2017 opnieuw een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag (meervoudige

aanvraag). Verzoeker tekende hiertegen geen beroep aan.

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een volgend verzoek om

internationale bescherming, de beslissingen met betrekking tot vorige verzoeken om internationale

bescherming nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft immers niet de bevoegdheid om

opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere

verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de

desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een

beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

2.5. Verzoeker legt ter ondersteuning van zijn vierde verzoek om internationale bescherming

documenten neer in verband met de erkenning van zijn moeder in Canada en zijn uitgeschreven relaas.

In het kader van huidige beroepsprocedure legt hij tevens een attest van de Ahmadi-gemeenschap in

België neer.

(Oud) Artikel 57/6/2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, luidde als volgt:

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek

niet in overweging en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt

tot direct of indirect refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp

heeft uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, §

2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Deze bepaling werd mutatis mutandis ondergebracht in artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de

Vreemdelingenwet (BS 12 maart 2018):
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“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming in overweging te nemen, thans ontvankelijk te

kunnen verklaren, moeten er derhalve nieuwe elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter

maken dat de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 van dezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk

groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin

aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer,

2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

2.6. Verzoeker benadrukt in het kader van zijn huidig vierde verzoek tot internationale bescherming dat

hij uit een zeer actieve familie in de Ahmadi-gemeenschap in Pakistan komt, hij actief was binnen de

gemeenschap in zijn dorp en hij een actief lid is van de Belgische Ahmadi-gemeenschap. Ter staving

hiervan citeert verzoeker in zijn aanvullende nota van 24 juli 2018 uit een attest van I., voorzitter van de

Belgische Ahmadiyya-gemeenschap. Hierin valt te lezen dat verzoeker de lokale gemeenschap te

Rabwah gediend heeft als Naib Zaeem en Zaeem Majlis Khuddam Ul Ahmadiyya, dat hij een actief lid is

van de gemeenschap in België en dat zijn familie altijd zeer actief geweest is binnen de gemeenschap.

In de aanvullende nota wijst verzoeker op de omstandige verificatieprocedure van de internationale

Ahmadi-gemeenschap. In zijn vraag tot horen stelt hij dat de attesten van de Ahmadi-gemeenschap, die

tot stand komen na een omstandige verificatieprocedure via de hoofdzetel van de gemeenschap in

Londen, door de Engelse asielinstanties als 100% betrouwbaar worden beschouwd. Hij citeert te dezen

een passage uit “Country Policy and Information Note Pakistan: Ahmadis” van UK Home Office van juni

2018. Verzoeker wijst er voorts op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Basra

t. België (47232/17) het belang benadrukte van een gelijkaardig attest voor de evaluatie van het risico

op vervolging.

In de zaak Basra t. België waarnaar verzoeker verwijst werd op 13 september 2018 door het Hof voor

de Rechten van de Mens een beslissing genomen waarbij de zaak niet verder wordt onderzocht nadat

door de Belgische overheid werd gesteld dat de Belgische asielinstantie, met name het Commissariaat-
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generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de nieuwe asielaanvraag van de verzoeker ten gronde

zal onderzoeken, rekening houdende met de elementen afkomstig van de Belgische Ahmadiyya

organisatie. (12. La Cour note qu’en l’espèce, la déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement

renferme l’engagement que l’instance d’asile compétente, en l’occurrence le CGRA, réexaminerait

une nouvelle demande d’asile que le requérant introduirait en tenant compte des éléments

émanant de l’association ahmadie de Belgique pour évaluer le risque de violation de l’article 3 de

la Convention en cas d’éloignement vers le Pakistan (…)).

De Raad wijst op artikel 48/6, §5 van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: “De met het onderzoek

belaste instanties beoordelen het verzoek op individuele, objectieve en onpartijdige wijze en houden

rekening met de volgende elementen :

a) alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van

het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast;

b) de door de verzoeker afgelegde verklaring en overgelegde documenten, samen met informatie over

de vraag of de verzoeker aan vervolging of ernstige schade is blootgesteld of blootgesteld zou kunnen

worden;

c) de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, waartoe factoren behoren

zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke

omstandigheden van de verzoeker, de daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen

worden, met vervolging of ernstige schade, overeenkomen;

d) de vraag of de verzoeker, sedert hij zijn land van herkomst heeft verlaten, al dan niet activiteiten heeft

uitgeoefend, die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of ernstige schade indien hij naar zijn

land van herkomst zou terugkeren;

e) de vraag of in redelijkheid kan worden verwacht dat de verzoeker zich onder de bescherming kan

stellen van een ander land waarvan hij de nationaliteit kan inroepen.”

Deze verplichting tot gedegen onderzoek rust niet enkel op de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen doch tevens op de Raad. Het ontbreekt de Raad evenwel aan een eigen

onderzoeksbevoegdheid. Het komt daarom aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen toe om na te gaan of de Belgische Ahmadiyya-gemeenschap alle (relevante) informatie

opgenomen in het afgeleverde attest daadwerkelijk heeft geverifieerd, zoals verzoeker beweert, en om

te onderzoeken of de in dit attest verstrekte informatie al dan niet waarheidsgetrouw is. Dit klemt des te

meer nu het voorgelegde attest van verzoeker afkomstig is van dezelfde Belgische Ahmadiyya-

organisatie als in de zaak Basra t. België.

Bij het ontbreken van een dergelijk onderzoek wordt de Raad in de onmogelijkheid gesteld te

beoordelen of er in het kader van onderhavig vierde verzoek om internationale bescherming nieuwe

elementen of feiten aan de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter

maken dat de hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

In acht genomen wat voorafgaat en mede in aanmerking genomen dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het de Raad aldus

aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de

Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de Vreemdelingenwet te worden vernietigd. Ter terechtzitting van 7 december 2018 stelt

verwerende partij overigens dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

nieuw onderzoek is gestart naar de documenten die worden afgeleverd door de Belgische Ahmadiyya-

gemeenschap en zich om deze reden niet te verzetten tegen een vernietiging van de thans bestreden

beslissing.

Voorgaande vaststellingen volstaan om de overige in het verzoekschrift aangevoerde middelen en

grieven niet verder te onderzoeken.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

21 maart 2018 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december tweeduizend achttien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


