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nr. 228 463 van 5 november 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM

Violetstraat 48

2060 ANTWERPEN

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 29 april 2019 heeft

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

29 maart 2019.

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 4 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. JANS loco advocaat S. VAN

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Pakistaanse nationaliteit te bezitten, een protestants christen te zijn, afkomstig uit

Gulistan-e- Johar, Karachi. U zou daar ook uw ganse leven blijven wonen tot u in 2007 startte met

werken in Oman. Uw gezin bleef in Karachi wonen en u trok jaarlijks twee maanden naar Pakistan op

vakantie. U zou als Christen in Pakistan regelmatig te maken hebben gehad met discriminatie en kende

hierdoor ook problemen met uw winkel. Uw schoonvader was priester in een lokale kerk in Karachi en u

hielp hem tijdens uw vakanties af en toe in zijn activiteiten. Zo deelde u met hem bijbels uit, maar

maakte u ook wekelijks de kerk klaar voor de misviering.
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Op 17 of 18 mei 2016 was u tijdens een van uw vakanties samen met uw vrienden op de terugweg van

de kerk toen u werd tegengehouden door enkele maulana’s. U had een tas met bijbels mee, waarop zij

u even wilden spreken. Omdat u weigerde begonnen zij vragen te stellen en namen zij u mee naar een

soort zaal in een restaurant. Zij stelden vragen over de bijbel en de koran, maar omdat uw antwoorden

hen niet bekoorden begonnen zij u te slaan. U werd hardhandig aangepakt en was hevig aan het

bloeden toen de politie, wellicht dankzij de verschillende ooggetuigen, tussenbeide kwam. De maulana’s

weigerden u echter over te dragen aan de politie en wilden u eigenlijk doden. Uiteindelijk kon de politie u

ternauwernood redden en namen zij u mee naar een plek in Batayabad. Daar aangekomen dreigde de

politie er mee u mee te nemen naar het politiekantoor en een blasfemieklacht tegen u op te stellen. U

zou daarop de doodstraf krijgen, maar indien u hen betaalde zouden zij u laten vluchten. Ze eisten

300.000 roepies, maar omdat u niet zoveel geld had, mocht u uw vrouw contacteren. Zij kwam daarop

met 150.000 roepies naar jullie en gaf hen het geld. U werd vrijgelaten op voorwaarde dat u Pakistan

zou verlaten. U keerde daarop niet terug naar huis, maar vluchtte met uw gezin richting Qayyumabad.

De eerste vrijdag na dit incident kondigde de maulana dan ook aan dat u zich negatief had uitgelaten

tegenover de islam en trok een boze menigte naar uw woning. Uw woning werd aangevallen, uw zus

werd beledigd en ook uw vader werd geslagen waarop uw familie hun huis ontvluchtte. Nadat u volledig

hersteld was van uw verwondingen zou u op 5 of 6 juni 2016 Pakistan verlaten en trok u opnieuw

richting Oman om er te werken. Pas nadat enkele lokale bewoners erop wezen dat uw familie eigenlijk

geen schuld trof, konden zij na drie tot vier maanden terug naar huis keren. Ook uw schoonfamilie

kende problemen in hun buurt en kon eveneens pas na bemiddeling opnieuw naar huis gaan. Uw vrouw

en kinderen daarentegen verbleven steeds op verschillende plaatsen en keerden sindsdien nooit

meer terug naar huis. Ondertussen bleef uw vrouw ook telefoonoproepen krijgen van onbekenden en

werd uw woning regelmatig gecontroleerd. In november 2017 besloot u uiteindelijk Oman te verlaten en

reisde richting Spanje. Nadat er in Pakistan een aanslag op Christenen had plaatsgevonden plaatste u

vanuit Spanje een video op YouTube waarin u het geweld aankaartte, maar zou uw schoonbroer

hierdoor in Pakistan in de problemen komen. U reisde daarna verder richting Nederland en diende er

een verzoek om internationale bescherming in. Gezien België echter krachtens de Dublinverordening

verantwoordelijk werd geacht voor uw verzoek werd uw dossier door de bevoegde autoriteiten

overgenomen en diende u op 25 mei 2018 in België een verzoek om internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende originele documenten neer: een huwelijksakte, uw

geboorteakte, schooldocumenten en een bewijs van domicilie. U toonde tijdens het persoonlijk

onderhoud ook video’s die u op Youtube had geplaatst en stuurde daarvan na afloop van het gehoor

ook nog de link door.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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 christenen in

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

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

benadrukt dat elk verzoek om internationale bescherming individueel beoordeeld dient te worden. Het

loutere feit christen 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 christenen “

may, depending on the individual circumstances of the case, be in need of international refugee

protection.” Hieruit volgt dat een verwijzing naar een risicoprofiel, met name het behoren tot de

christelijke 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.
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Na nader onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratieve dossier, stelt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) vast dat u noch de status van Vluchteling, noch de Subsidiaire

Beschermingsstatus kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde

vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van Subsidiaire Bescherming

aannemelijk te maken, en wel om volgende redenen.

Ten eerste legde u geen enkel origineel stuk neer ter staving van uw identiteit. Tijdens het invullen

van de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 10 juli 2018, p. 1) werd u nochtans nadrukkelijk

gewezen op het belang van dergelijke documenten. Zo is de identiteit van een verzoeker om

internationale bescherming een essentieel element in dit verzoek én kan van een verzoeker verwacht

worden dat die er alles aan doet om zijn identiteit (en relaas) zo goed mogelijk te staven. Hoewel in uw

dossier een kopie werd teruggevonden van een Pakistaans paspoort en uw identiteit an sich niet ter

discussie hoeft te staan, is het opvallend dat u zelf geen enkel origineel stuk neerlegt. Deze kunnen

nochtans van belang zijn, bijvoorbeeld voor de inschatting van het ogenblik van uw vertrek uit Pakistan

of voor de plaatsbepaling van woonst. Ter staving van uw identiteit legde u dan wel een originele

geboorteakte neer, doch u gevraagd naar uw identiteitskaart en uw paspoort antwoordde u enkel

dat deze stukken door de Nederlandse autoriteiten in beslag werden genomen. Dat u dergelijke stukken

ginds achter zou hebben gelaten wist u hoe dan ook niet te staven, waardoor dit eigenlijk niets meer dan

een blote bewering is en evenmin legde u kopieën daarvan neer (Notities van het persoonlijk onderhoud

dd. 14 november 2018, p. 3-4). Het ontbreken van een origineel en geldig identiteitsbewijs houdt

dan ook initieel een negatieve indicatie in met betrekking tot uw algemene geloofwaardigheid,

daar u het CGVS geen duidelijk zich geeft op wie u bent en waar u vandaan komt.

Ten tweede wordt de geloofwaardigheid van uw relaas ernstig ondermijnd door uw eigen gedrag

naar aanleiding van uw vrees voor vervolging. Zo verklaarde u reeds in 2016 problemen te hebben

gekend en zou u ook in juni van datzelfde jaar Pakistan definitief verlaten. U trok daarop opnieuw

richting Oman, waar u zou wonen en werken tot aan uw vertrek in november 2017. U dan ook gevraagd

waarom u eigenlijk niet meteen zou doorreizen, doch nog meer dan een jaar zou wachten antwoordde u

bovendien dat het een Islamitisch land was en u er schrik had, hetgeen nogal weinig afdoend is. Temeer

u daar eigenlijk ook nog aan zou toevoegen dat uw familie alleen zou achterblijven in Pakistan en zij

gedurende die periode regelmatig bedreigd werden en dienden te verhuizen (infra), kunnen uw

handelingen eigenlijk amper overtuigen. Dat uw familie immers dergelijke moeilijkheden zou kennen,

doch u weinig gehaast leek een oplossing te zoeken is eigenlijk niet ernstig. U hier dan ook op gewezen

stelde u dan ook enkel dat u niets wist over Europa en uw familie niet zo snel een visum kon krijgen.

Daargelaten u hun pogingen tot het verkrijgen van een visum niet wist te staven, is het in elk

geval bijzonder opvallend dat u na afloop wel een smokkelaar zou gebruiken om Oman te kunnen

verlaten, eerder dan dat u uw familie uit Pakistan zou trachten te halen. Dat u Pakistan immers helemaal

alleen zou hebben verlaten en uw familie er nota bene nog steeds zou verblijven valt daar dan ook niet

mee te rijmen. Bovenstaande vaststellingen ondermijnen uw geloofwaardigheid dan ook in grote mate

en wijzen er op dat u ondanks alles weinig gehaast leek tot het indienen van een verzoek om

internationale bescherming. Het CGVS wenst dan ook nog toe te voegen dat u geen verzoek om

internationale bescherming hebt ingediend in de Europese landen die u zou passeren op weg naar

Nederland. Dat u dit zou hebben nagelaten in Spanje (en wellicht Frankrijk én België) ofschoon u daar

wel de kans toe had, ondermijnt de ernst van uw vrees in grote mate (CGVS, p. 11-14, 15-16, 23-24 &

Verklaring DVZ dd. 10 juli 2018, p. 10, 12). Dergelijke houding kan maar moeilijk in overeenstemming

worden gebracht met het hebben van een vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een

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

Van een verzoeker om internationale bescherming kan immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij

zich na aankomst in een veilig derde land zo snel mogelijk zou wenden tot de bevoegde autoriteiten om

aldus internationale bescherming voor diezelfde vrees te krijgen. Bovenstaande vaststellingen

ondermijnen uw geloofwaardigheid in grote mate.

Ten derde wordt de geloofwaardigheid van uw relaas ernstig ondermijnd door vage,

tegenstrijdige en weinig aannemelijke verklaringen. Zo verklaarde u te worden aangevallen door

enkele maulana’s en u dan ook gevraagd wanneer dit gebeurde kon u dit niet exacter plaatsen dan 17

of 18 mei. U dan gevraagd door wie u werd aangevallen antwoordde u enkel “Maulana” en gevraagd om

wie het ging stelde u dan weer: “Hij is een maulana van de moskee”. U had verder geen enkele

informatie omtrent deze persoon, noch kon u hier ook nog maar iets wezenlijks over vertellen.
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U gevraagd wat zij van u wensten antwoordde u dat zij elke Christen tegenhouden en hen willen

bekeren, hetgeen toch hoogst ongebruikelijk lijkt. In ieder geval, u zou worden aangevallen en u

dan gevraagd hoe het zo fout is kunnen lopen antwoordde u dan weer dat u “te direct” had geantwoord,

waarop zij boos werden. Mocht dit dan toch een gebruikelijke methode tot bekering blijken te zijn binnen

Pakistan, lijkt zo’n achteloze repliek van u als christen, naar een maulana weinig verstandig en dus

onaannemelijk. Hoe dan ook, u zou door uw aanvallers worden meegenomen naar “een plaats” en

gevraagd waar dat was antwoordde u enkel vaag dat het “een soort restaurant” was. Hoe dat restaurant

heette wist u niet en waar exact het lag kon u niet beter omschrijven dan “C-area”. U beweerde dat zij u

meenamen om u “moslim te laten worden”, doch waarom zij zich zoveel moeite zouden getroosten lijkt

niet duidelijk. U had geen idee door wie u werd meegenomen, maar meende wel dat de politie

tussenbeide kwam. Wie de politie had ingelicht wist u niet, hoe zij wisten waar u was evenmin. In ieder

geval, u meende dat de politie u kon redden, terwijl uw aanvallers hen dan weer vertelden dat zij u

wensten te vermoorden. Dat men zulks tegen de politie zou vertellen overtuigt niet. U zou daarop

door de politie worden meegenomen, maar waar u was kon u niet beter samenvatten dan “Batayabad,

die kant”. Waar exact u was wist u niet en ofschoon uw vrouw u ginds kwam oppikken bleek u hier nooit

naar te hebben geïnformeerd. U had dan wel geen idee wie de agenten waren die u hadden

meegenomen, maar beweerde wel dat zij uw vrouw zouden afpersen. Zij dreigden er immers mee u aan

te klagen voor ‘blasfemie’, maar gevraagd naar de wetsartikelen die zich hier in Pakistan over

uitspreken moest u het antwoord compleet schuldig blijven. Wat er ook van zij, dat u eerst zou

optekenen dat uw vrouw naar het politiekantoor kwam om daar nadien een “onbekende plaats” van te

maken overtuigt evenmin. U stelde nadien nog ruim twee weken te wachten alvorens Pakistan te

ontvluchten en gevraagd waarom beweerde u medische zorgen nodig te hebben gehad. Daargelaten u

deze medische zorgen niet wist te staven is het in elk geval bijzonder opvallend dat u zou laten

optekenen nadien elders in Pakistan te zijn ondergedoken. Waarom u dan eerder nog had vermeld nooit

elders dan uw laatste thuisadres te hebben verbleven, zelfs niet voor een korte tijd, is niet logisch

(CGVS, p. 5, 21).

Wat er ook van zij, u stelde dat nadien zowel uw gezin, uw eigen familie alsook uw schoonfamilie door

deze problemen diende onder te duiken, dat uw woning zou worden aangevallen, uw zus zou worden

beledigd en ook uw vader fysiek werd belaagd. Ofschoon u van al deze belangrijke incidenten eigenlijk

helemaal geen melding leek te hebben gemaakt ten aanzien van de DVZ, bleek ook dit weinig

overtuigend. Zo omschreef u de aanvallers als “Al de moslims, de maulana en moslims”, wanneer dit

was als “op de vrijdag” en wanneer uw zus en vader werden belaagd als “toen al”. In ieder geval, u

stelde dat uw (schoon)familie opnieuw thuis kon wonen nadat er bemiddeld werd, doch gevraagd

wanneer dat was kon u dit niet beter schetsen dan “drie (à) vier maanden later”. Wie bemiddeld had wist

u niet en waar uw eigen gezin eigenlijk al die tijd zou verblijven leek u evenmin zeker te kunnen stellen.

Zo antwoordde u gevraagd naar de verblijfsplaats van uw vrouw en kinderen dat “een

moslimahmadi meisje heeft m’n vrouw en kinderen geholpen” en gepolst waar dat was paste u plots uw

verklaringen aan: “(…) ze mogen daar ook niet meer wonen”. U dan ook een derde keer gevraagd waar

dat eigenlijk was antwoordde u nogal vaag “(…) Nepah, Karachi” en gevraagd waar ze heden verblijven

stelde u dan weer dat zij aan de andere kant van Karachi wonen. Waar exact dat was, wist u niet en op

de vraag wie dat “moslim-ahmadi meisje” was antwoordde u dan weer vaag dat zij een vriendin was. Op

de vraag waarom uw gezin dan eigenlijk niet kon terugkeren stelde u dat zij hen zouden doden en

bovendien beweerde u ook dat uw vrouw ondertussen dreigtelefoontjes zou ontvangen. Dat u ook dit

ten aanzien van de DVZ niet had verteld verklaarde u door te stellen dat u alles kort moest vertellen en

geen details mocht geven, al kan dit niet overtuigen. Immers werd u uitdrukkelijk de vraag gesteld of u

nog iets wenste toe te voegen, waarop u negatief antwoordde. Hoe dan ook, wie uw vrouw belde, wist u

niet. U zou verder nog een video online hebben geplaatst en zou uw schoonbroer hierdoor in de

problemen komen. Echter dat u dergelijke video waarin u (opnieuw) de moslimgemeenschap

viseert online zou plaatsen, lijkt allerminst oprecht en kan gezien het reeds vijandige klimaat dat tegen

uw persoon zou hebben bestaan allerminst overtuigen. Dat u dusdanige risico’s zou nemen en uw

familie opnieuw in gevaar zou brengen is niet ernstig. Hoe dan ook had u geen idee wanneer exact uw

schoonbroer werd ontvoerd, wie hem had ontvoerd, noch wist u waar men hem zou hebben

vastgehouden (CGVS, p. 5-6, 15-23).

Tot slot dient ook vermeld dat u uw problemen eigenlijk allerminst wist te staven, waardoor dit eigenlijk

niets meer dan een blote bewering blijft. Ook de video’s die u online zou hebben geplaatst overtuigen

amper. Zo werd reeds eerder gesteld dat het plaatsen van dergelijk beeldmateriaal op zich reeds weinig

logisch lijkt en bovendien dragen deze video’s een bijzonder gesolliciteerd karakter.
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Dat u immers slechts twee video’s zou hebben gepubliceerd, nadat u Pakistan reeds had verlaten, staaft

dan ook dit vermoeden en wijst er op dat deze enkel en alleen werden gemaakt ten behoeve van uw

verzoek om internationale bescherming.

Bovendien vormen deze video’s geen enkel bewijs voor enig risico dat u in concreto zou lopen in

Pakistan. Te meer deze weinig bekeken werden, dient deze ‘vrees’ dan ook ernstig te worden

gerelativeerd. In ieder geval, u verklaarde verder geen officiële functie te hebben gehad in de kerk, doch

zou u sporadisch uw schoonvader, tevens priester van uw kerk, helpen. U wist deze activiteiten hoe dan

ook niet te staven en hoewel u beweerde dat ook uw broer priester was, bleek u de naam van zijn kerk

te zijn vergeten. Wat er ook van zij, de vaststelling dat u afgezien van bovenstaande

(ongeloofwaardige) problemen zou beweren dat zij verder geen problemen kennen ondermijnt de ernst

van deze vrees dan ook in grote mate. U stelde tot slot ook het slachtoffer te zijn geworden van

discriminatie op school en zou ook uw winkel hierdoor in 2007 hebben moet sluiten. Ofschoon u ook dit

niet wist te staven, bleken dergelijke feiten u er alvast nooit toe aan te zetten om eerder een verzoek om

internationale bescherming in te dienen. Er dient dan ook te worden vastgesteld dat u onvoldoende

aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor persoonsgerichte en

systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Ten vierde kon ook uw reisweg niet overtuigen. Immers legde u geen enkel document neer ter

staving van uw reisweg (tickets, visa, …). Uw paspoort, nochtans een uitstekend stuk ter staving van

iemands reisweg, legde u alvast niet neer (supra) en evenmin bleken uw verklaringen over de door u

afgelegde reisweg aannemelijk. Zo verklaarde u vooreerst Pakistan te hebben verlaten in mei 2016,

doch zou u daar vreemd genoeg later dan weer 5 of 6 juni van maken (CGVS, p. 11). Dat u zichzelf zo

zou tegenspreken is alvast frappant. U stelde verder vanuit Oman het vliegtuig te hebben genomen

richting Spanje, maar waar u een tussenstop zou hebben gemaakt leek u zich niet meer te herinneren.

Op welke luchthaven in Madrid u zou landen evenmin. Waarom u overigens een smokkelaar zou nodig

hebben, terwijl u over een geldige reistitel beschikte lijkt ook niet duidelijk en u hier op gewezen

antwoordde u vreemd genoeg dat u geen idee had hoe een visum zou moeten regelen. Dat u

die meerdere jaren in het buitenland zou wonen en werken hier niet van op de hoogte zou zijn overtuigt

niet. Hoe dan ook, u zou uw visum afhalen in de Nederlandse ambassade in Muscat, maar had geen

idee meer waar die ambassade lag en wanneer u dan uiteindelijk Oman zou verlaten kon u niet beter

schetsen dan “November 2017”. Wanneer precies wist u niet meer (CGVS, p. 11-14). Dergelijke vage

verklaringen overtuigen allerminst en doen vermoeden dat u op een andere manier bent gereisd

en wellicht op een ander moment dan u beweert.

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

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

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

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

en b) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegde ter staving van uw verzoek werden allen reeds besproken en

vermogen niet bovenstaande appreciatie in positieve zin om te buigen. Documenten hebben hoe dan

ook slechts een ondersteunende functie, namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te

zetten. Op zich kunnen documenten niet de geloofwaardigheid van een, in casu, ongeloofwaardig relaas

herstellen. Bovendien blijkt uit toegevoegde informatie ook nog eens dat allerhande Pakistaanse

documenten wegens de hoge corruptiegraad eenvoudig kunnen worden verkregen of nagemaakt. Hoe

dan ook zouden uw documenten hoogstens uw identiteit en herkomst kunnen staven, hetgeen niet

noodzakelijk wordt betwist, doch niets meer.

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.
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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 2017-2018. 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 2017-2018 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 Sindh te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweld in de provincie Sindh hoofdzakelijk in de

miljoenenstad Karachi geconcentreerd is 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 te kampen heeft met sektarisch en

nationalistisch geïnspireerd geweld.

Het aantal terroristische aanslagen en etno-politiek geïnspireerde gewelddaden in de provincie Sindh

zijn evenwel sinds 2015 in dalende lijn, dit mede als gevolg van de voortdurende veiligheidsoperaties

van de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Deze trend zette zich verder in 2017-2018. Niettegenstaande er

2017 ook sprake is van een daling in het aantal targeted killings, blijft het merendeel van de

gewelddaden die er in de provincie Sindh plaatsvinden voornamelijk doelgericht van aard, waarbij

overwegend de Pakistaanse veiligheidsdiensten, leden van de religieuze minderheden en politieke

activisten geviseerd worden. Uitzonderlijk vonden er in de rurale gebieden van de provincie Sindh

enkele grootschalige aanslagen plaats, waarbij de sjiitische minderheid en Sufigemeenschap geviseerd

werd. Niettegenstaande het gros van de te betreuren slachtoffers burgers zijn, betreft het burgers met

een specifiek profiel. De aard van het gebruikte geweld zorgt er weliswaar voor dat er soms

ook willekeurige slachtoffers vallen, doch het aantal burgerslachtoffers in de provincie bleef beperkt. UN

OCHA maakt geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de provincie Sindh.

Er dient aldus geconcludeerd te worden dat, hoewel er zich in de provincie Sindh 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 Sindh 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.

Volledigheidshalve wenst het CGVS nog toe te voegen dat wat betreft de opmerkingen van uw

advocaat, aangestipt kan worden dat geen van de specifieke opmerkingen over voorgehouden fouten in

de notities van het persoonlijk onderhoud zaken betroffen pertinent voor bovenstaande beslissing.
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Bovendien betreft het louter postfactum verklaringen en vermogen deze geenszins bovenstaande

appreciatie in positieve zin om te buigen.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 29 april 2019 een schending aan van de motiveringsplicht en

“de artikels 1 en 2 van de afdeling A” van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van

Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Conventie van Genève).

Verzoeker geeft een theoretische uiteenzetting aangaande de motiveringsplicht en vermeldt de definitie

van een vluchteling volgens de Conventie van Genève van 1951.

Verzoeker benadrukt dat hij vervolging vreest ingeval van terugkeer naar zijn land. Hij stelt dat hij door

Maulana’s staande gehouden werd die hem hebben bedreigd en hebben geslagen en dat de politie

vervolgens dreigde met het opstellen van een klacht wegens blasfemie, waarvoor hij de doodstraf kon

krijgen. Verzoeker stelde dat hij een akkoord kon sluiten met de politie en dat hij het land diende te

verlaten op het bevel van deze agenten.

Verzoeker stelt duidelijk te hebben aangegeven dat hij zijn originele stukken tijdens een eerdere

asielaanvraag in Nederland heeft moeten afgeven. Hij geeft aan dat de Nederlandse autoriteiten beloofd

hebben zijn identiteitsdocumenten aan de Belgische autoriteiten over te maken. Verzoeker betoogt dat

het gegeven dat hij geen originele identiteitsdocumenten neerlegt niet tot gevolg mag hebben dat men

twijfelt aan zijn algemene geloofwaardigheid. Hij wijst erop dat hij een kopie van zijn

identiteitsdocumenten heeft neergelegd en anderzijds andere stukken heeft neergelegd waaruit ook kan

blijken dat verzoeker wel degelijk de persoon is die hij stelt te zijn. Hij legde onder meer zijn

huwelijksakte en verschillende schooldocumenten neer. Verzoeker meent dat verweerder, die de

authenticiteit van zijn stukken niet aanneemt, hiermee een negatieve bewijslast op verzoeker legt.

Wat betreft het gegeven dat verzoeker pas een jaar na zijn problemen doorreisde, stelt verzoeker

hiervoor een plausibele verklaring te hebben: “Immers had verzoeker reeds werk in Oman en trachtte hij

dit te behouden. Na de problemen in Pakistan besliste hij aldus logischerwijze om naar Oman te gaan

en zijn werk daar verder te zetten. Het was bovendien ook niet mogelijk om met zijn ganse gezin

onmiddellijk te vluchten naar elders en aldus is het zeer aannemelijk dat verzoeker het op deze manier

heeft aangepakt. Verzoeker heeft wel degelijk getracht een oplossing te zoeken, maar de problemen

bleven aanhouden waardoor hij zelf inzag dat het zo niet verder kon. Bovendien bleven de pogingen om

een visum te bekomen ook vruchteloos waardoor verzoeker uiteindelijk een beroep diende te doen op

een smokkelaar om Oman te kunnen verlaten. Dit wijst er geenszins op dat verzoeker niet gehaast was

om een oplossing te vinden, maar dit toont aan dat verzoeker getracht heeft om de problemen dicht bij

zijn thuis op te lossen. Doch dit is jammer genoeg niet gelukt.”

Aangaande de vastgestelde tegenstrijdigheden, betoogt verzoeker dat hij gehoord werd op 14 december

2018 over feiten en gebeurtenissen van meer dan twee jaar geleden, zodat normaal is dat bepaalde

details aan iemands geheugen ontgaan. Bovendien benadrukt verzoeker dat hij reeds van bij het begin

van zijn persoonlijk onderhoud te kennen heeft gegeven dat zijn problemen tijdens zijn eerste interview

slechts zeer kort aan bod waren gekomen. Hij meent dat het onredelijk is dat men nadien stelt dat

verzoeker verschillende elementen niet heeft aangehaald tijdens zijn eerste gehoor. Bovendien merkt

verzoeker op dat er in de vragenlijst van de DVZ duidelijk staat opgenomen dat men een kort relaas van

de feiten dient te geven.

Verzoeker wijst erop dat het CGVS wel degelijk op de hoogte is van de actuele situatie in Pakistan ten

aanzien van christenen en dat het er erg onveilig in tegenstelling tot wat men in de beslissing beweert.
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Daarnaast wijst hij erop dat, daar waar men initieel stelt dat er geen duidelijk zicht is op de identiteit van

verzoeker, men later in de beslissing erkent dat de voorgelegde documenten de identiteit en de

herkomst kunnen staven.

Verzoeker meent verder “dat er geen discussie meer kan bestaan over het feit of hij voldoet aan de

criteria van de conventie van Genève om erkend te worden als politiek vluchteling”.

Hij stelt dat de situatie nog steeds zeer gevaarlijk is voor christenen en andere religieuze minderheden.

Hij voert een schending van artikel 3 van het EVRM aan ingeval van terugkeer.

Verzoeker haalt aan dat hij in Pakistan is “geboren als protestantse christen en belijdt sedert zijn

geboorte deze religie. Zijn schoonvader is eveneens een priester en met hem heeft hij in het verleden

deelgenomen aan talrijke religieuze activiteiten. Ook de volledige familie van verzoeker is christen. In

Pakistan is ongeveer 1.6% van de totale populatie christen. In Pakistan is dit goed voor 2.8 miljoen

inwoners. Het betreft aldus een religieuze minderheid wanneer men weet dat meer dan 90% van de

populatie moslim is, waarvan de meerderheid Soennieten.”.

Verzoeker stelt dat er actuele problemen zijn in verband met de veiligheidssituatie in Pakistan met

betrekking tot christenen en dat de christelijke gemeenschap in Pakistan een religieuze minderheid

vormt die vaak te maken heeft met ernstige vormen van onderdrukking. Verzoeker wijst erop dat

Pakistan een islamitisch land is, dat in haar wet nog steeds een bestraffing van blasfemie voorziet. Hij

stelt dat deze wet vaak wordt misbruikt door de overheid van Pakistan vaak misbruikt en als het ware

een passe-partout bepaling is die willekeurig wordt gebruikt om religieuze minderheden te vervolgen en

tot de dood te veroordelen. Verzoeker haalt Mario Silva (Executive Chairman of International Forum for

Rights and Security) aan, die stelt dat de wet op blasfemie systematisch minderheden discrimineert.

Verder verwijst hij naar de zaak Asia Bibi, haalt aan dat een koppel werd doodgeslagen vermoedelijk

voor het beschadigen van een Koran en dat vorig jaar een man ter dood werd veroordeeld voor het

delen van godslasterende inhoud via WhatsApp. Verzoeker stelt verder dat er recentelijk twee

christelijke broers ter dood veroordeeld werden op basis van blasfemie.

Verzoeker wijst andermaal op zijn eigen situatie.

Hij stelt vast dat verweerder zelf aangaf dat corruptie een veel voorkomend fenomeen is in Pakistan en

betoogt dat hetzelfde geldt voor de rechterlijke macht waardoor een eerlijk proces is uitgesloten.

Verzoeker benadrukt nogmaals dat hij in de onmogelijkheid is om de bescherming van zijn land in te

roepen.

Verzoeker voert aan dat “de materiële motiveringsverplichting geschonden werd door het

Commissariaat Generaal aangezien men verzoeker gewoon afwijst om het subsidiaire

beschermingsstatuut toe te kennen zonder enige gegronde uitleg of wettige motivatie of zonder daarbij

zijn echte individuele redenen na te gaan”.

Verzoeker vraagt hem “het statuut van vluchteling te willen toekennen minstens het subsidiair

beschermingsstatuut. Minstens de beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het commissariaat

generaal voor verder onderzoek”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

“3. Pakistaans paspoort verzoeker

4. Pakistaans paspoort echtgenote verzoeker

5. Geboorteakte verzoeker

6. Domiciliëringsattest verzoeker

7. Huwelijksakte

8. Geboorteaktes kinderen verzoeker

9. Paspoorten kinderen verzoeker

10. Brief ivm overdracht verzoeker naar België (DVZ) dd. 25/01/2018

11. Bewijs van doop verzoeker

12. Bewijs van doop echtgenote verzoeker

13. Brief protestantse Gemeente Roermond
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14. Schoolbewijs verzoeker

15. Loonfiche verzoeker (Oman)

16. Loonfiche verzoeker (België)

17. X. “Moeilijke dagen op komst voor christenen in Pakistan”, RD Nl, 1 november 2018.

18. B. Farmer en W. Gillani, “Two Christian brothers sentenced to death for web blasphemy in

Pakistan”, The Telegraph, 18 december 2018.

19. C. Bentley, “Two Christians sentenced to death in Pakistan for blasphemy”, Premier, 19 december

2019.

20. W. Maule, “A staggering 11 Christians are killed every single day for simply believing in Jesus”,

Faithwire, 14 maart 2019.

21. X. “Islamists misusing blasphemy law to harass Christians in Pakistan: Activists”, India Today, 17

maart 2019.

22. X. “Asia Bibi: Still a 'prisoner' in Pakistan?”, DW world news, 5 april 2019.”

Bij aanvullende nota van 30 juli 2019 voegt verweerder de COI Focus “Pakistan: Situatie van de

christenen” van 27 mei 2019.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

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

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoeker stelde dat hij bij zijn verzoek om internationale bescherming in Nederland zijn originele

identiteitskaart, paspoort en rijbewijs had afgegeven aan de Nederlandse asielinstanties, maar dat hij

hiervan geen bewijs kon voorleggen (notities van het persoonlijk onderhoud van 14 november 2018

(hierna: notities), p. 3). Verzoeker verklaarde tevens dat hij geen fotokopieën van deze documenten

heeft (notities, p. 4). In zijn verzoekschrift gaf hij aan dat de Nederlandse autoriteiten beloofd hebben zijn

identiteitsdocumenten aan de Belgische autoriteiten over te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoeker deze bewering niet weet te staven en dat verzoekers originele documenten niet voorliggen.

2.4.2. Uit de documenten doorgestuurd door de Nederlandse asielinstanties (standaardformulier om te

bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale

bescherming) blijkt dat verzoeker een Pakistaans paspoort heeft, welk geldig is tot 30 december 2022,

en een rijbewijs. Tevens blijkt dat verzoeker een Schengenvisum werd afgeleverd te RSO Midden

Oosten Amman, Jordanië op 7 november 2017, geldig van 8 november 2017 tot 23 december 2017 (zie

fotokopie visum in paspoort) en dat hij op 25 november 2017 in Madrid aankwam (stempel in fotokopie

paspoortpagina).

2.4.3. Verzoekers verklaringen aangaande zijn reisweg kunnen niet geheel overtuigen.
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Zo stelde verzoeker dat hij Pakistan verliet in mei, dan wel 5 of 6 juni 2016, vervolgens in Oman verbleef

en in november 2017 van daar via een tussenstop in een voor hem onbekend land naar Madrid reisde

(notities, p. 11). Verzoeker verklaarde dat hij zijn visum bij de Nederlandse ambassade in Muscat,

Kobra-stad in Oman had verkregen (notities, p. 11). Nochtans blijkt uit de fotokopie van zijn visum dat dit

visum hem in Amman, Jordanië werd afgeleverd. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker liegt en

daarnaast niet wenst aan te tonen wanneer hij Pakistan effectief verlaten heeft, zijn voorgehouden

verblijf(svergunning) in Oman niet voorlegt en zijn verblijf, minstens zijn visumaanvraag, in Amman,

Jordanië tracht te verhullen.

Verder kan niet worden ingezien waarom verzoeker een smokkelaar zou nodig hebben, terwijl hij over

een geldige reistitel beschikte (notities, p. 12-13). Verzoekers uitleg, dat hij niet wist hoe hij een visum

moest aanvragen (notities, p. 13), is niet aannemelijk gezien verzoeker meerdere jaren in het buitenland

woonde en werkte en verklaarde dat hij een (werk)visum had voor Oman (notities, p. 13). Verzoeker is

dan ook goed op de hoogte van het aanvragen van een visum. Verzoeker maakt dan ook niet

aannemelijk met een smokkelaar te hebben gereisd. Gelet op voorgaande is het redelijk af te leiden dat

verzoeker het werkelijke ogenblik van zijn vertrek uit zijn land en de wijze waarop dit gebeurde,

verborgen wil houden.

2.4.4. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn verblijfsstatus in Oman niet aantoont, en

dus evenmin aantoont dat hij er meer dan 10 jaar zonder zijn familie verbleef. Bovendien dient

vastgesteld dat verzoeker Pakistan beweerdelijk reeds in juni 2016 verliet, doch pas op 30 december

2017 een eerste verzoek om internationale bescherming indiende in Nederland. Daargelaten dat niet

ernstig is dat verzoeker, indien hij werkelijk voor zijn leven en dat van zijn familie vreesde, langer dan

een jaar in Oman verbleef en er gewoon werkte, dient opgemerkt dat hij na aankomst in Madrid op 25

november 2017 eraan verzaakte een verzoek om internationale bescherming in te dienen en evenmin

een verzoek indiende in de Europese landen die hij aandeed op weg naar Nederland. Van een persoon

die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van het

Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, mag nochtans redelijkerwijze worden

verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van een veilig land een verzoek om

internationale bescherming indient. Het feit dat verzoeker zo lang wachtte om een verzoek in te dienen,

is immers een indicatie dat hij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en haaks

staat op zijn bewering dat hij er haast bij had om zijn familie in veiligheid te brengen. Dit ondergraaft de

waarachtigheid van de door hem geschetste vervolging.

2.4.5. Waar verzoeker betoogt dat hij pas een jaar na zijn problemen doorreisde omdat hij getracht heeft

om de problemen dicht bij zijn thuis op te lossen, maar dat dit jammer genoeg niet gelukt is, toont

verzoeker geheel niet aan dat hij daadwerkelijk inspanningen heeft geleverd om zijn vrouw en kinderen,

die beweerdelijk dienden onder te duiken en bedreigd werden, uit Pakistan te laten overkomen.

2.4.6. Voor wat betreft de algemene situatie van christenen in Pakistan blijkt vooreerst uit de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier, de informatie neergelegd door verweerder bij aanvullende

nota van 30 juli 2019 en de informatie aangehaald in onderhavig verzoekschrift dat christenen in

Pakistan kunnen te maken krijgen met discriminatoire maatregelen, bedreigingen en geweld, doch dat

het loutere feit christen te zijn in Pakistan op zich niet volstaat om te besluiten tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of tot een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. UNHCR bevestigt in zijn “Eligibility

Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from

Pakistan” van januari 2017 dat ieder verzoek om international bescherming individueel dient te worden

beoordeeld (“depending on the individual circumstances of the case”). Hieruit volgt dat een verwijzing

naar een mogelijk risicoprofiel omwille van het behoren tot de christelijke gemeenschap, dan ook niet

volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd.

Een individuele beoordeling van zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij verzoekers vrees

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

2.4.7. Verwijzend naar krantenartikelen – X., “Moeilijke dagen op komst voor christenen in Pakistan” van

1 november 2018; B. Farmer en W. Gillani, “Two Christian brothers sentenced to death for web

blasphemy in Pakistan”, The Telegraph, 18 december 2018; C. Bentley, “Two Christians sentenced to

death in Pakistan for blasphemy”, Premier, 19 december 2019; W. Maule, “A staggering 11 Christians

are killed every single day for simply believing in Jesus”, Faithwire, 14 maart 2019; X., “Islamists

misusing blasphemy law to harass Christians in Pakistan: Activists”, India Today, 17 maart 2019; X.,
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“Asia Bibi: Still a 'prisoner' in Pakistan?”, DW world news, 5 april 2019 – stelt verzoeker dat de situatie in

Pakistan nog steeds zeer gevaarlijk is voor christenen en andere religieuze minderheden.

Hij wijst erop dat Pakistan een islamitisch land is, dat in haar wet nog steeds een bestraffing van

blasfemie voorziet welke vaak wordt misbruikt en als het ware een passe-partout bepaling is die

willekeurig wordt gebruikt om religieuze minderheden te vervolgen en tot de dood te veroordelen. Verder

verwijst hij naar de zaak Asia Bibi, haalt aan dat een koppel werd doodgeslagen vermoedelijk voor het

beschadigen van een Koran, dat vorig jaar een man ter dood werd veroordeeld voor het delen van

godslasterende inhoud via WhatsApp en dat er recentelijk twee christelijke broers ter dood veroordeeld

werden op basis van blasfemie.

De door verzoeker neergelegde artikelen bevestigen dat christenen in Pakistan te maken kunnen krijgen

met discriminatoire maatregelen en geweld. De in deze artikelen beschreven incidenten liggen in

dezelfde lijn als degene waarvan melding gemaakt in het UNHCR rapport, toegevoegd aan het

administratief dossier (UNHCR “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Members of Religious Minorities from Pakistan” van januari 2017, p. 41-45). Verzoekers verwijzingen

naar de algemene situatie voor christenen in Pakistan en enkele incidenten ontslaan er hem niet van om

zijn situatie in concreto toe te lichten en aannemelijk te maken.

2.4.8. Verzoeker verklaarde dat hij op 17 of 18 mei 2016 werd aangevallen door enkele maulana’s,

waarop de politie arriveerde, smeergeld eiste en vervolgens verzoeker vrijliet onder de voorwaarde dat

hij Pakistan zou verlaten (vragenlijst CGVS, punt 3.5; notities, p. 15-16, p. 18). Verzoeker stelde dat hij

ingeval van terugkeer naar Pakistan voor zijn leven vreest (vragenlijst CGVS, punt 3.4; notities, p. 16).

Verzoeker kan met vage, tegenstrijdige en incoherente verklaringen de waarachtigheid van deze

vluchtmotieven niet concretiseren.

2.4.9. Vooreerst kan verzoeker niet duiden door wie hij precies werd aangevallen (“Hij is een Maulana

van de moskee. Ik ken z'n naam niet, woon sinds tien jaar in Oman, eerste keer gezien.”, notities, p. 18).

Verzoeker had zich verder niet eens geïnformeerd over deze persoon, en kon hier ook nog maar iets

wezenlijks over vertellen. Gevraagd wat zij van hem wensten, antwoordde verzoeker weinig zeggend

dat zij elke christen tegenhouden en hen willen bekeren (notities, p. 18). Gevraagd hoe het zo fout is

kunnen lopen dat verzoeker werd aangevallen, gaf hij aan dat hij te direct had geantwoord, waarop zij

boos werden (notities, p. 18), wat opnieuw niets toevoegt. Dat verzoeker als christen in Pakistan, gelet

op de situatie aldaar, rechtuit zou spreken tegen een maulana is niet aannemelijk, en zeker niet na een

lang verblijf in Oman waar hij niet enkel als christen maar ook als vreemdeling te midden moslims

woonde. Verzoeker blijft bij beweringen. Hoe dan ook kunnen verzoekers vage verklaringen over het

verdere verloop van het incident niet overtuigen. Zo stelde hij dat hij werd meegenomen naar “een soort

restaurant” - waarvan hij de naam niet kende - dat in “C-Area, in de buurt van de luchthaven” gelegen

zou zijn (notities, p. 19). Dergelijke verklaringen zijn niet aannemelijke vaag nu verzoeker ook vanuit dit

restaurant vertrok nadat de politie hem kwam bijstaan.

Verzoeker stelde dat de moslims hem meenamen om te praten en hem te bekeren en dat er later nog

mensen bijkwamen die hem sloegen (notities, p. 19). Verzoeker stelde dat deze mensen hem 20 à 25

minuten bleven slaan, waarop de politie tussenbeide kwam (notities, p. 19). Hij kon echter niet aangeven

wie de politie had ingelicht, noch hoe zij wisten waar verzoeker was (notities, p. 19). Verzoeker stelde

dat zijn aanvallers echter niet wilden aangegeven worden en zeiden dat ze verzoeker gingen

vermoorden (notities, p. 19). De Raad kan niet inzien dat verzoekers aanvallers hun intentie om

verzoeker te vermoorden aan de politie uit de doeken zouden doen.

Wat er ook van zij gaf verzoeker aan dat de politie hem meenam, niet naar het politiekantoor, maar naar

“Batayabad, die kant” (notities, p. 19-20). Verzoeker wist niet waar hij zich exact bevond en, desondanks

verzoekers vrouw hem daar kwam opzoeken en hijzelf van daaruit vertrok (notities, p. 20). In dit verband

dient opgemerkt dat verzoeker eerder nog verklaarde dat zijn echtgenote het smeergeld naar het

politiekantoor – en dus niet naar de voor hem onbekende plaats – bracht (notities, p. 16). Over de

agenten kon verzoeker slechts stellen dat ze moslims waren, niets meer (notities, p. 20). Hij gaf aan dat

zij zijn vrouw afpersten en ermee dreigden verzoeker aan te klagen voor blasfemie (notities, p. 20).

Verzoeker stelde dat hij twee weken nadien Pakistan ontvluchtte, omdat hij medische zorgen had nodig

gehad, hetgeen hij evenwel opnieuw niet kan staven en dus ook bij beweringen blijft (notities, p. 21).

Indien verzoeker werkelijk twee weken onderdook, kan niet worden ingezien waarom hij eerder nog

stelde nooit elders dan zijn laatste thuisadres te hebben verbleven (notities, p. 5, p. 21). Verzoekers

relaas kan niet in het minst overtuigen.
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2.4.10. Verder stelde verzoeker gedurende zijn persoonlijk onderhoud dat zijn gezin, zijn familie en zijn

schoonfamilie door zijn problemen dienden onder te duiken, dat zijn woning werd aangevallen, dat zijn

zus werd beledigd, zijn vader fysiek belaagd werd en zijn schoonbroer werd geslagen en gedropt

(notities, p. 16).

Alhoewel dit ernstige feiten zijn, indien ze zich inderdaad voordeden, vergat verzoeker deze feiten bij de

Dienst Vreemdelingenzaken te vermelden. Verzoeker heeft hiervoor geen verklaring en ondergraaft

aldus zelf de waarachtigheid van deze gebeurtenissen.

Verzoekers verklaringen omtrent deze feiten tijdens zijn persoonlijk onderhoud kunnen hoe dan ook niet

overtuigen. Verzoeker verklaarde dat zijn huis werd aangevallen op “de vrijdag, na het incident, werd het

aangekondigd in de kerk door Maulana dat J. gesproken had tegen de Islam” (notities, p. 21) en dat zijn

zus werd beledigd en zijn vader werd geslagen “[t]oen al, nadat ze hadden aangekondigd gingen ze

naar de moskee direct naar ons huis.” (notities, p. 22). Hij verklaarde dat zijn (schoon)familie “3-4

maanden later” terug thuis kon wonen nadat er bemiddeld werd (notities, p. 22).

Daargelaten dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat de problemen van zijn familie opgelost waren, kon

verzoeker de bemiddeling niet toelichten, onder meer wie bemiddeld had, wat de voorwaarden waren,

tussen wie bemiddeld werd. (notities, p. 22). Verzoeker wist evenmin waar zijn gezin al die tijd verbleven

had. Zo stelde verzoeker dat “[e]en moslim-ahmadi meisje […] m'n vrouw en kinderen geholpen” heeft

en dat ze bij dat meisje woonden “maar nu mogen ze daar ook niet meer wonen. Want het meisje voelt

dat er veel gevaar is voor Christen, daarom niet.” (notities, p. 5). Verzoeker stelde over het Ahmadi-

meisje louter dat ze een vriendin van zijn vrouw uit haar kindertijd was (notities, p. 6). Verzoeker kon niet

aangeven waar zijn gezin nu verbleef en bleef steken in vage en ontwijkende verklaringen als “Ze zijn nu

ook in Karachi, maar de andere kant” en “Ken het [adres] nog niet, want ik heb geen contact gehad met

hen sinds ze verhuisd zijn.” (notities, p. 6). Gevraagd waarom verzoekers gezin niet kon terugkeren,

terwijl zijn (schoon)familie ingevolge de bemiddeling na 3 à 4 maanden terug naar huis kon, stelde

verzoeker dat ze zijn kinderen zouden vermoorden (notities, p. 6) en voegde hij plots toe dat zijn vrouw

dreigtelefoons kreeg (notities, p. 16). De Raad merkt op dat verzoeker naliet deze telefoontjes te

vermelden bij de DVZ en, wanneer hij ze wel toevoegde tijdens het persoonlijk onderhoud, niet wist van

wie deze oproepen uitgingen (notities, p. 23). Verder stelde verzoeker dat hij een video online plaatste,

wat ertoe leidde dat zijn schoonbroer in de problemen kwam (notities, p. 22). Het is echter niet

aannemelijk dat verzoeker dergelijke video waarin hij de moslimgemeenschap viseert online zou

plaatsen, gezien het reeds bestaande vijandige klimaat tegen verzoeker, zijn gezin en familie. Dat

verzoeker dergelijke risico’s zou nemen en zijn familie in gevaar zou brengen is dan ook niet

geloofwaardig. Hoe dan ook had verzoeker geen idee door wie of wanneer exact zijn schoonbroer werd

ontvoerd en kon hij evenmin aangeven waar men hem zou hebben vastgehouden (notities, p. 22-23).

Verzoeker blijft dus opnieuw bij vage blote beweringen.

2.4.11. Waar verzoeker betoogt dat hij werd gehoord over feiten en gebeurtenissen van meer dan twee

jaar geleden, zodat normaal is dat bepaalde details aan iemands geheugen ontgaan, wijst de Raad erop

dat verzoeker essentiële gebeurtenissen, waarvan wel degelijk kan worden verwacht dat hij ze zich

herinnert, onvermeld liet bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Bovendien kan redelijkerwijs worden

verwacht dat verzoeker zich uitgebreid op de hoogte zou zijn van de problemen van zijn familie, nu deze

voortvloeien uit en verband houden met verzoekers eigen voorgehouden problemen. Indien verzoeker

deze verklaarde asielmotieven vergat dan kan daaruit enkel blijken dat verzoeker de feiten nooit, laat

staan herhaaldelijk, met zijn familie besprak. Echter indien verzoeker moet vluchten en zijn gezin

achterlaten en daarna van hun problemen zou vernemen dan kan minstens verwacht worden dat

verzoeker dit grondig bespreekt met zijn naasten. Verzoekers gebrekkige en vage verklaringen kunnen

dan ook niet overtuigen en blijven loutere beweringen.

2.4.12. Daarnaast benadrukt verzoeker in zijn verzoekschrift dat hij reeds van bij het begin van zijn

persoonlijk onderhoud te kennen heeft gegeven dat zijn problemen tijdens zijn eerste interview slechts

zeer kort aan bod waren gekomen en dat er in de vragenlijst van Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk

staat opgenomen dat men een kort relaas van de feiten dient te geven. De Raad wijst erop dat

verzoekers verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken aan hem werden voorgelezen en hij deze

voor akkoord heeft ondertekend zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om eventuele correcties

aan te brengen. Bij het invullen van de vragenlijst wordt de asielzoeker erop gewezen dat van hem

wordt verwacht dat hij kort maar nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn

vlucht hebben geleid. In deze ontslaat het verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde vragen, de

asielzoeker geenszins van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig

mogelijk zijn asielmotieven te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
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Ondanks het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle

elementen of feiten te geven, kon redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij alle wezenlijke

elementen uit zijn asielrelaas vermeldt, quod non.

2.4.13. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker geen enkel (begin van) bewijs ter staving van zijn

problemen neerlegt. Wat betreft de twee video’s die verzoeker online plaatste, dient hernomen dat niet

kan worden ingezien dat verzoeker, indien hij en zijn familie reeds werden geviseerd, dergelijk mogelijk

als provocerend aanzien, beeldmateriaal zou publiceren. De twee video’s komen dan ook voor als

opgemaakt voor onderhavige procedure. Bovendien vormen deze video’s geen enkel bewijs dat

verzoeker een persoonlijk risico zou lopen in Pakistan. Ook de vaststelling dat deze weinig bekeken

werden, relativeert verzoekers voorgehouden vrees.

2.4.14. Ten slotte kan uit verzoekers verklaringen niet blijken dat hij een overtuigd en praktiserend

christen is, nu hij de betekenis van Pasen niet kent en evenmin alle apostelen juist kan noemen (“Wat is

de betekenis van Pasen?”, “Ik kan het niet zo goed uitleggen.

Omdat we meestal Kerst en nieuwjaar vieren.”, notities, p. 25; “Kent u de twaalf apostelen?”, “Nee.”,

“Ook niet een paar?”, “Petrus, Johannes, Lucas, Yousuf, Abraham. Niet meer. Omdat ik meestal

betrokken was met management van de kerk.”, notities, p. 26).

Verzoeker verklaarde echter dat hij geen officiële functie had in de kerk, maar dat hij sporadisch zijn

schoonvader, tevens priester van zijn kerk, hielp (notities, p. 24). Verzoeker wist deze activiteiten echter

niet te staven (notities, p. 24), zodat deze niet meer dan blote beweringen betreffen. Waar verzoeker

verder verklaarde dat zijn broer priester was, bleek hij de naam van zijn kerk te zijn vergeten (notities, p.

24-25) en toonde hij dit evenmin met objectieve elementen aan. In dit verband kan nog worden

opgemerkt dat verzoeker verklaarde dat hij afgezien van bovenstaande (ongeloofwaardige) problemen

verder geen problemen kende.

2.4.15. Waar verzoeker nog opmerkte dat hij op school het slachtoffer was van discriminatie en zijn

winkel hierdoor in 2007 moest sluiten (notities, p. 24), merkt de Raad op dat – niettemin verzoeker deze

voorgehouden feiten met geen enkel objectief element aantoont – een discriminerende bejegening op

zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin inhoudt. Om tot de erkenning van de status van

vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij

aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt. Dit is niet het geval.

2.4.16. De overige door verzoeker neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet

doen wijzigen. Verzoekers huwelijksakte, zijn geboorteakte, zijn schooldocumenten, zijn bewijs van

domicilie, een fotokopie van verzoekers identiteitskaart, een fotokopie van het paspoort van zijn

echtgenote en de fotokopieën van de geboorteaktes en paspoorten van zijn kinderen betreffen

documenten die betrekking hebben op verzoekers identiteit en nationaliteit, zijn gezinssamenstelling en

burgerlijke stand, doch brengen niets bij aan zijn asielrelaas. De brief in verband met verzoekers

overdracht naar België van 25 januari 2019 voegt evenmin iets toe aan verzoekers relaas. Het

document betreffende verzoekers doopsel en het doopsel van zijn echtgenote staaft dat verzoeker op 18

juni 2006 gedoopt werd en zijn vrouw op 11 augustus 2012. Het loutere gegeven dat verzoeker en zijn

echtgenote gedoopt zijn, toont echter niet aan dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd. De brief van de Protestantse Gemeente Roermond staaft dat verzoeker een

uitnodiging kreeg van deze kerkgemeenschap in Nederland, doch kan de door hem beweerde feiten in

Pakistan niet aantonen. De loonfiche van verzoeker uit Oman, die dateert van juli 2015, toont aan dat

verzoeker werkzaam was in Oman, wat niet wordt betwist. De Belgische loonfiche van verzoeker wijst

erop dat verzoeker in België gewerkt heeft.

2.4.17. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus
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2.5.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus.

Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de

criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

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

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.5.3. Op basis van “EASO Country of Origin Information Report: Pakistan Security Situation” van

oktober 2018 - door de commissaris-generaal bijgevoegd aan het administratief dossier -, stelt de Raad

immers vast dat het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt kan toegeschreven worden aan de

terreurorganisaties die in het land actief zijn en dat de terreuraanslagen die in Pakistan plaatsvinden

doorgaans doelgericht van aard zijn, waarbij voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger,

leden van religieuze minderheden en politici geviseerd worden, maar dat de aard van het gebruikte

geweld ervoor zorgt dat er soms ook willekeurige slachtoffers vallen. Volgens voornoemde informatie

vinden er in Pakistan soms uitzonderlijk grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een

maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap, waarbij religieuze

minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, doorgaans het doelwit vormen.

2.5.4. Uit voornoemde informatie blijkt verder dat de veiligheidssituatie in geheel Pakistan in 2015

verbeterd was in vergelijking met de eerdere jaren en dat deze trend zich heeft verdergezet in 2017-

2018. 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 volgt echter ook dat de veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s anno 2017-2018

problematisch blijft en dat het noordwesten van Pakistan nog steeds geteisterd wordt door een open

strijd tussen extremistische elementen en regeringstroepen, doch dat het hier om een 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).

2.5.5. 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

volgens voornoemde informatie beduidend lager dan in het noordwesten van Pakistan.

2.5.6. Daar het geweldsniveau en de impact van het geweld in Pakistan regionaal verschillend zijn, dient

niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in Pakistan, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied vanwaar verzoeker afkomstig is, in casu de provincie Sindh.

2.5.7. Voornoemde informatie in het administratief dossier geeft aan dat het geweld in de provincie

Sindh de vorm aanneemt van terroristische aanslagen, sektarisch geweld, en nationalistisch geweld

(COI EASO, p. 71). In 2017 deden zich in de provincie Sindh minder doelgerichte moorden en

veiligheidsoperaties voor, maar vonden wel een hoger aantal militante aanvallen plaats (COI EASO, p.

72). In vergelijking met 2016 was er een minimale daling in het aantal slachtoffers in Karachi merkbaar

(COI EASO, p. 72). UN OCHA maakt geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de provincie

Sinds (COI EASO, p. 73).

2.5.8. Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt aldus dat er in Sindh, Pakistan,

geen binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te

bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde

gewapend conflict in het land van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging, quod non in casu.
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2.6. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.7.1. 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 risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.7.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf november tweeduizend negentien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


