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nr. 229 072 van 20 november 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: x

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 5 augustus 2019

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

staatlozen van 5 juli 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 2 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. JADOUL en van attaché

I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

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 België

binnengekomen op 16 mei 2018 en heeft zich vluchteling verklaard op 22 mei 2018.

1.2. Op 5 juli 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd op dezelfde dag aangetekend naar verzoeker verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

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

Khyber Agency (Federally Administered Tribal Areas) te hebben gewoond. U bent Pashtoun en bent

een moslim van de soenitische strekking. Uw vrouw en vier kinderen verblijven tot op heden in uw dorp

in Khyber Agency.

U werkte rond 1998 gedurende twee jaar in Koeweit en werkte hierna met uw broer als

vrachtwagenchauffeur. Uiteindelijk slaagde u erin verschillende winkels te openen. Zo opende u onder

meer een supermarkt nabij uw dorp en een autoverhuurbedrijf in Islamabad. Daarnaast hielp u soms uw

nonkel langs moederszijde, H. A. K.. Hij was de stamoudste van de Maniakhel en probeerde jullie dorp

te verdedigen tegen het geweld dat toen in uw regio heerste. Hiervoor schakelde hij de hulp in van

verschillende dorpelingen, waaronder u, uw neef langs vaderszijde en zijn eigen zoon. Ergens in 2007

of 2008 werd jullie dorp aangevallen door de taliban en uw nonkel langs moederszijde organiseerde de

verdediging samen met u, uw neef langs vaderszijde en de zoon van H. A. K.. In dit gevecht kwamen

zowel H. A. K. als zijn zoon om het leven. Uiteindelijk kregen jullie te horen dat de taliban in feite

gelieerd waren aan de ISI (Inter-Services Intelligence). U wordt daarom tot op heden gezocht door de

ISI. Na het gevecht besloten u en uw neef langs vaderszijde onder te duiken. Jullie deden dit op

verschillende plaatsen. U verbleef voornamelijk in Pesjawar en reisde soms terug naar uw dorp om uw

familie te bezoeken.

Nadat u gedurende zeven of acht maanden ondergedoken had, beschikte u over voldoende geld om uw

reis te starten. U verliet Pakistan in 2010 op legale wijze met een visum voor Iran. U reisde hierna door

tot Hongarije waar u een verzoek om internationale bescherming indiende. U kreeg hier een statuut en

een verblijfsvergunning. Omdat u niet voldoende verdiende in Hongarije ging u illegaal in Oostenrijk

werken. Zodra de Hongaarse autoriteiten dit ontdekten trokken ze uw statuut in. U werd zo in mei 2018

gedwongen om Hongarije te verlaten. U reisde verder naar België waar u op 22 mei 2018 een verzoek

om internationale bescherming indiende.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een usb-stick met videofragmenten

neer. Uw advocaat verstuurde ook haar bemerkingen bij het persoonlijk onderhoud.

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.

Voorts dient na uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS te worden vastgesteld dat u er niet in

geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor persoonlijke

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat, dit om onderstaande redenen.

Hierbij dient vooreerst te worden ongemerkt dat op een asielzoeker de verplichting rust om van bij

aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over

zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen

bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht

vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met

betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u tijdens uw gehoor herhaaldelijk

uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS p.2, 11-12),

blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat

u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking. U kon immers uw identiteit niet aantonen,

terwijl een duidelijk bewijs van identiteit essentieel is in elke soort procedure. U legde immers noch een

identiteitskaart, noch een paspoort neer. U gevraagd achter uw originele identiteitskaart en paspoort,

beweerde u stereotiep dat u beide documenten in opdracht van uw smokkelaar vernietigde (CGVS p.6).
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U reisde echter naar eigen zeggen reeds negen jaar geleden van Pakistan naar Europa. Gedurende

deze negen jaren heeft u het verlies van deze identiteitskaart of paspoort nooit aangegeven bij de politie

of bij uw ambassade. U wist uw identiteit overigens op geen enkele andere wijze te staven. U gaf tijdens

uw interview nochtans aan dat u zou beschikken over visitekaartjes en belastingbewijzen van uw

winkels in Pakistan, evenals schooldocumenten van uw kinderen en dat u deze documenten binnen de

drie weken aan het CGVS kon bezorgen (CGVS p.12). Het CGVS wachtte echter een ruime maand en

ontving geen enkel document dat uw identiteit ook maar enigszins kon staven. Het lijkt er dan ook

eerder op dat u deze belangrijke identiteits- en reisdocumenten achterwege houdt daar ze mogelijks

andere gegevens bevatten of omdat ze wijzen op een andere reisroute. Wat er ook van zij; deze

vaststelling ondermijnt reeds de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees.

Ten tweede kan er geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen betreffende de vervolging

die u ervaren zou hebben in Pakistan vanwege tal van vaag- en tegenstrijdigheden. Zo legt u

allereerst geen enkel document neer dat uw verklaringen zou kunnen staven. U gaf immers slechts

enkele video’s betreffende gebeurtenissen in uw regio van herkomst, maar u verklaart zelf dat deze

beeldfragmenten uw persoonlijke situatie niet beschrijven of aantonen (CGVS p.3, 11). Het CGVS ziet

zich dan ook gedwongen om zich louter op uw verklaringen te baseren, maar deze kunnen allerminst

overtuigen. Zo kon u de gebeurtenissen die u zou ervaren hebben niet op coherente en aannemelijke

wijze plaatsen in de tijd. U plaatste immers het gevecht met de taliban waarbij uw nonkel en neef om

het leven kwamen ergens in 2008 of 2009, hetgeen weinig concreet is (CGVS p.9). Later in het interview

verklaarde u dan weer dat het gevecht ergens in 2007 of 2008 plaatsvond (CGVS p.14). U gevraagd om

deze gebeurtenis concreter in de tijd te plaatsen verwees u aanvankelijk naar algemene gebeurtenissen

zoals de inval van de Amerikanen in Afghanistan (CGVS p.14). Na een herhaling van de vraag om uw

relaas concreter te kaderen verklaarde u dan weer dat u laaggeschoold bent en u dus de kalender niet

goed kent (CGVS p.14). U bent echter een ervaren zakenman die op verschillende plaatsen in Pakistan

handelszaken kon starten (CGVS p.5). Er kan dan ook van u verwacht worden dat u voldoende in staat

bent uw ervaringen in de tijd te plaatsen. Dat u van dergelijk grote gebeurtenis die zo bepalend was voor

het verder verloop van uw leven, u moest namelijk uw vrouw en kinderen achterlaten en zag nooit uw

jongste kind in levende lijve, niet concreter en coherent in de tijd kan plaatsen tart dan ook alle

verbeelding. Bovendien verklaarde u dat na het gevecht zeven of acht maanden onderdook en

uiteindelijk Pakistan in de zomer van 2010 verliet (CGVS p.14-15). Deze verklaring volgend zou dit

betekenen dat het gevecht ergens aan het einde van 2009 plaatsvond, hetgeen ver verwijderd is van

2007 of 2008 (CGVS p.14-15). Hiermee geconfronteerd kwam u niet verder dan de verklaring dat u niet

vertrouwd bent met de data, hetgeen zoals eerder vermeld niet kan overtuigen (CGVS p.15).

Verder is het bijzonder vreemd dat u op geen enkele concrete wijze kan uitleggen op welke basis u

vermoedt dat u vervolgd werd door de ISI. Deze vraag werd u immers herhaaldelijk gesteld en u kwam

nooit verder dan de verwijzing naar andere mensen die vervolgd werden, maar die geen verband

hielden met uw persoonlijke ervaring, en de verwijzing naar dorpelingen die u dit zouden verteld hebben

(CGVS p.13). Deze verklaringen lijken echter weinig gefundeerd om plots te besluiten dat u door de ISI

vervolgd wordt en dat u eender waar u in Pakistan gearresteerd en vervolgd zou worden. Integendeel,

het geheel van uw verklaringen lijkt er eerder op te wijzen dat u niet door de ISI vervolgd werd. Zo is het

opvallend dat uw familie na uw vertrek een relatief rustig bestaan heeft kunnen leiden zonder dat zij

lastig gevallen of onder druk gezet werden door de ISI. U verklaarde namelijk dat een van uw broers in

Pesjawar voor de universiteit werkt, uw andere broer reisde nog na uw problemen op legale wijze naar

het buitenland, de broer van uw gedode nonkel werd het nieuwe stamhoofd en die werd op zijn beurt

opgevolgd door zijn zoon (CGVS p.11, 12, 13). Ook uw vrouw en kinderen leven volgens u een vredevol

bestaan (CGVS p.11). Indien de ISI u werkelijk belangrijk genoeg achtte om u te viseren dan zouden

zij u koste wat kost wouden vatten, dan zouden zij u trachten te beïnvloeden via uw familie, hetgeen

volgens u niet gebeurd is. Geconfronteerd met deze vaststelling veranderde u van onderwerp en u

vertelde hoe u uw jongste kind nooit heeft ontmoet (CGVS p.14). Bovendien is het opvallend dat de ISI

er niet in geslaagd is u te vinden toen u zogezegd zeven of acht maanden ondergedoken in Pesjawar

verbleef. U verklaarde immers dat u in de periode zelfs over en weer reisde naar uw dorp, waardoor de

ISI u makkelijk had kunnen vinden (CGVS p.4). Dat de ISI u in deze periode niet wist te traceren wijst er

dan ook eerder op dat u niet door hen gezocht werd. Het is overigens niet duidelijk waarom enkel u en

uw neef geviseerd werden. U verklaarde namelijk dat er nog andere dorpelingen waren die uw nonkel

langs moederszijde bijstonden in de verdediging, wat zou betekenen dat haast de volledige groep jonge

mannen in uw dorp geviseerd werd, in casu quod non (CGVS p.8). U verklaarde immers dat uw broers

nog in Pakistan bleven leven en uw neef en nonkel namen opeenvolgend de functie van uw nonkel

langs moederszijde over (CGVS p.11-13).
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De geloofwaardigheid van uw verklaringen wordt daarenboven verder ondermijnd door het gedrag dat u

stelde na het gevecht. U verbleef immers naar eigen zeggen nog minstens zeven of acht maanden in

Pakistan nadat u dacht dat de ISI naar u op zoek was (CGVS p.14). Indien de ISI u werkelijk zocht lijkt

het echter een veel te groot risico dat u dergelijk lange periode in Pakistan verbleef. Bovendien deed u

weinig moeite om uw schuilplaats te verbergen daar u verklaart nog geregeld naar uw vrouw en

kinderen te zijn gereisd (CGVS p.10). Daarnaast dient te worden opgemerkt dat u de periode waarin u

zo gezegd ondergedoken leefde vergat te vertellen wanneer u in het begin van het interview gevraagd

werd wat uw laatste verblijfplaats in Pakistan was voor uw vertrek (CGVS p.3, 10). U verklaarde toen

immers dat u gewoon in het dorp verbleef (CGVS p.3). Geconfronteerd met deze vaststelling ontkende u

aanvankelijk dat u dit gezegd had en gaf u aan dat uw dorp zich op slechts drie km van

Pesjawar bevond (CGVS p.3, 10). U nam echter weldegelijk het woord dorp in de mond bij het begin

van het interview en u bent er zo niet in geslaagd een verklaring te bieden voor deze aanzienlijke

tegenstrijdigheid. De geloofwaardigheid van uw verklaringen wordt overigens verder ondermijnd door uw

verklaring Pakistan vermoedelijk op legale wijze te hebben verlaten (CGVS p.6). U verklaarde evenwel

dat de smokkelaar dit regelde en dat u geen stempel in uw paspoort zag staan (CGVS p.6). Van iemand

die de overheid zodanig vreest dat hij zich gedwongen ziet het land te ontvluchten kan echter verwacht

worden dat hij alle voorzorgsmaatregelen neemt om te vermijden dat de overheid op de hoogte zou zijn

van zijn vertrek of whereabouts. Het is dan ook vreemd dat u zonder problemen onder uw eigen naam

Pakistan verliet. Bovendien verklaarde u zelf dat op uw identiteitskaart uw naam staat en de regio

waarvan u afkomstig bent en dat dit voldoende zou zijn voor een onmiddellijke arretstatie (CGVS p.9).

Deze verklaring is echter volledig in strijd met uw verklaring met uw eigen documenten de grens te

hebben overgestoken. Dat u toen niet werd aangehouden wijst er dan ook wederom op dat u niet

werkelijk vervolgd werd.

Gezien bovenstaande uiteenzetting kan er geen geloof gehecht worden aan uw asielrelaas. De brief

van uw advocaat kan bovenstaande appreciatie niet ombuigen daar deze enkel kleine onvolledigheden

en typfouten beschrijft die allen in overweging genomen werden bij de beoordeling van dit verzoek

om internationale bescherming. U komt bijgevolg niet in aanmerking voor de vluchtelingenstatus, noch

de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker om internationale

bescherming 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. Verzoekers uit Pakistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in

hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken

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

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

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

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

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich in dat deel van het land vestigt. Hierbij geldt als

voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan

verschaffen tot dat deel van het land.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie EASO Country of Origin Information Report

: Pakistan Security Situation van oktober 2018, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/ rapporten/easo_coi_report_security_situation_20181016.pdf of

https://www.cgvs.be/nl), 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
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bepaald in de Federally Administered Tribal Areas (FATA) en in mindere mate in Khyber-Pakhtunkwa

(KP).

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

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

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

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

redelijk vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

er beduidend lager is dan in het noodwesten van Pakistan.

Zo blijkt dat de militaire operaties in FATA, en meer bepaald in Khyber Agency, alsook de maatregelen

genomen in het kader van het National Action Plan ervoor gezorgd hebben dat de veiligheidssituatie in

Khyber-Pakhtunkwa (KP) sinds 2014 opmerkelijk verbeterd is. Operatie Zarb e-Azb heeft ertoe geleid

dat de provincie als veiliger bestempeld wordt. Gewapende groeperingen zijn weliswaar nog steeds

actief in het gebied, maar het Pakistaanse leger behoudt de controle over het grondgebied. Daar waar

er in 2016 nog sprake was van een lichte stijging in het aantal terroristische aanslagen, dient

vastgesteld te worden dat er in 2017 opvallend minder terroristische aanslagen plaatsvonden in de

provincie KP, en dat het aantal veiligheidsincidenten over het algemeen verder afgenomen is. Het

geweld dat er plaatsvindt is daarenboven hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de

Pakistaanse veiligheidsdiensten, burgers met een specifiek profiel, of overheidsinstellingen geviseerd

worden. Diverse bronnen maken voorts melding van een daling in het aantal slachtoffer, en uit de

beschikbare informatie blijkt dat het aantal burgerslachtoffers in de provincie beperkt is. UN OCHA

maakt bovendien geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de provincie.

Verder 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 was er

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

2016 en 2017. Het aantal targeted killings, waarbij hoofdzakelijk de Pakistaanse veiligheidsdiensten

geviseerd worden, nam daarentegen toe. Niettegenstaande er in 2017 sprake was van een lichte

stijging in het aantal slachtoffers, bleef het aantal burgerslachtoffers in de provincie beperkt. 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.

Uit dezelfde informatie blijkt dat de situatie 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
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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.

Voorts dient vastgesteld te worden dat Balochistan een lange strijd tussen separatisten en de overheid

kent, waarbij nationalistische groeperingen, zoals de Balochistan Liberation Army en de Baloch

Liberation Front strijden voor meer politieke autonomie. Het conflict in Balochistan valt evenwel qua

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

Balochistan wordt doorgaans als een ‘lowlevel insurgency’ genoemd. Uit dezelfde informatie blijkt dat

het geweld voornamelijk geconcentreerd is in de stad Quetta en in mindere mate voorkomt in de rest

van de provincie. Het merendeel van de gewelddaden die er in de provincie Balochistan plaatsvinden

zijn doelgericht van aard. De overgrote meerderheid van de gewelddaden in Balochistan is toe te

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

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

nationalistische militanten en terreurverdachten. In de provincie vonden voorts nog steeds

aanslagen plaats waarbij christenen en de sjiitische Hazara-minderheid geviseerd werden.

Niettegenstaande het aantal veiligheidsincidenten in 2017-2018 licht gestegen is, bleef het aantal civiele

slachtoffers in de provincie beperkt. Uitzondering hierop betroffen de aanslagen die gepleegd werden in

de aanloop van de verkiezingen op 25 juli 2018. De aanslag op 13 juli 2018, dewelke gericht was op een

politieke bijeenkomst van de Balochistan Awami Party, was de dodelijkste aanslag in jaren in Pakistan.

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

stabiel is. Zowel gedurende het gehele jaar 2017, als in de eerste helft van 2018 vonden er nauwelijks

aanslagen plaats. De regio kan dan ook bestempeld worden als de meest stabiele in Pakistan. De

situatie aan de Pakistaans- Indiase grens intensifieerde echter wel. Er vonden in de loop van 2017 en in

de eerste helft van 2018 meerdere schendingen van het staakt-het vuren plaats. Hierbij vielen ook

burgerslachtoffers te betreuren. Niettegenstaande Pakistan en India eind mei 2018 een staakt-het-vuren

afkondigden vonden er nog steeds grensoverschrijdende aanvallen plaats. Er is evenwel geen sprake

van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten aan

voornoemde grens.

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

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

de provincies Khyber Pakhtunkwa, Balochistan, Punjab, Sindh, en in PcK actueel geen sprake is van

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

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel

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

vreemdelingenwet.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie EASO Country of Origin Information Report

: Pakistan Security Situation van oktober 2018, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/ rapporten/easo_coi_report_security_situation_20181016.pdf of

https://www.cgvs.be/nl), blijkt tevens dat dat de bewegingsvrijheid in Pakistan weliswaar beperkt is in

bepaalde regio’s, maar dat dit niet geldt voor het gehele land. Het vrij verkeer van burgers op het

Pakistaanse grondgebied wordt in beginsel niet verhinderd. Evenmin bestaan er voor migranten

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

Migranten worden blijkens de beschikbare informatie geenszins met onoverkomelijke

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

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

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

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

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

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

occasionele wegblokkades door plaatselijke bevolkingsgroepen.

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

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

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

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

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

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

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

zich in een van de grote Pakistaanse steden vestigt.

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

naar school bent geweest (CGVS p.15). Verder dient te worden te worden opgemerkt dat u en uw

familie over voldoende financiële middelen beschikken. U bezat immers zelf verschillende zaken,

waaronder een supermarkt en een autoverhuurbedrijf in Islamabad en u had hier mensen in loondienst

(CGVS p.5). U bezit deze gebouwen nog steeds en verhuurt ze door aan derden (CGVS p.5). U heeft

daarnaast een broer die in Koeweit werkt en een andere broer die in Saoedi-Arabië werkt (CGVS p.7).

Verder heeft u verschillende familieleden die in Koeweit, Dubai of Europa leven en dus ook van een

aanzienlijk inkomen kunnen genieten (CGVS p.7). Ook uw broer die nog in Pakistan verblijft beschikt

over een stabiel inkomen als veiligheidsmedewerker aan de universiteit van Pesjawar (CGVS p.12).

Bovendien kunnen uw vier kinderen zonder probleem naar school gaan (CGVS p.8). U woonde

daarenboven slechts op drie km van Pesjawar en bent vertrouwd met deze stad (CGVS p.10, 12). Er

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

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

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

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

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

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

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

de huidige situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief

beschikt in één van de grote steden die gelegen zijn in provincies waar thans geen sprake is van

een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Uit de uiteenzetting van de middelen in het verzoekschrift blijkt dat verzoeker het niet eens is met de

motieven van de bestreden beslissing en dat hij bijgevolg de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert. Verzoeker besluit hierop dat zijn vluchtrelaas wel degelijk geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, minstens hem de subsidiaire

beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen en

terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder

onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt aan zijn verzoekschrift nog volgende stukken: een kopie van een bevel om het

grondgebied te verlaten van Hongarije (stuk 4), een kopie van een attest van immatriculatie (stuk 5), een

kopie van een Hongaarse reispas (stuk 6), een kopie van een Hongaarse identiteitskaart voor

vreemdelingen (stuk 7), een kopie van een Hongaars rijbewijs (stuk 8), een kopie van een Hongaars

adreskaartje (stuk 9), een kopie van schoolcertificaten van verzoekers “vrouw en kinderen” (stuk 10),

een kopie van een koopovereenkomst van “Bangash Rental Service” (stuk 11), een krantenartikel (stuk

12) en de notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 21 mei 2019 (stuk 13).
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. Verzoeker voert aan dat hij de ‘Inter-Services Intelligence’ (hierna: ISI) vreest nadat hij mee de

verdediging organiseerde bij een aanval door de taliban op zijn dorp, waarbij onder meer doden vielen

onder de taliban. In de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i)

de vaststelling dat verzoeker geen enkel document voorlegt dat zijn identiteit kan aantonen zonder dat

hij hiervoor een geloofwaardige en valabele verklaring kan afleggen afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas en (ii) geen geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen

betreffende zijn vervolging in Pakistan nu (1) verzoeker geen enkel document neerlegt dat zijn

verklaringen kan staven aangezien de door hem voorgelegde video’s geen betrekking hebben op zijn

persoonlijke situatie, (2) verzoeker er niet in slaagt om het gevecht dat de aanleiding zou zijn geweest

van zijn problemen op coherente en aannemelijke wijze in de tijd te plaatsen, (3) verzoeker op geen

enkele concrete wijze kan uitleggen op welke basis hij vermoedt dat hij wordt vervolgd door ISI en (4)

verzoekers gestelde gedrag na het gevecht niet verzoenbaar is met de door hem geschetste vrees en

hij hier bovendien incoherente verklaringen over aflegt.

2.3.2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. De middelen

zullen dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.2.3. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen geloofwaardige elementen

aanbrengt waaruit kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen

terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift niet de minste concrete poging onderneemt om

de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig

zijn en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de

ongeloofwaardigheid van het door hem uiteengezette vluchtrelaas, te verklaren of te weerleggen. Het

komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel geheel in gebreke blijft. Hij komt immers in wezen niet

verder dan het louter volharden in zijn vluchtrelaas, het herhalen van eerder afgelegde en

ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een vrees

voor vervolging en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan

worden geacht en waarmee hij er aldus niet in slaagt hoger aangehaalde motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

2.3.2.3.1. De Raad stelt vooreerst samen met de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen vast dat verzoeker geen bewijskrachtige documenten voorlegt die zijn identiteit of zijn

vluchtrelaas enigszins kunnen staven.

In dit verband dient er vooreerst op gewezen dat van een verzoeker om internationale bescherming

redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het
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verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij de

asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit,

leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming

overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet correcte en

coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit(en),

leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf,

eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek

om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat verzoeker geen geloofwaardige verklaringen aflegt met

betrekking tot het ontbreken van zijn (originele) identiteitskaart en paspoort. In dit verband valt vooreerst

op dat verzoeker dienaangaande tegenstrijdige verklaringen aflegt. Zo verklaart hij op de Dienst

Vreemdelingenzaken nog dat hij zijn identiteitskaart en paspoort heeft achtergelaten in Pakistan

(administratief dossier, stuk 13, vraag 28), daar waar hij op de zetel van het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen tijdens zijn persoonlijk onderhoud voorhoudt dat hij zijn

identiteitskaart en paspoort in Iran moest vernietigen van de smokkelaar (administratief dossier, stuk 5,

p. 6). Wat betreft deze laatste verklaring kan bovendien nog bijkomend worden opgemerkt dat het niet

aannemelijk is dat verzoeker, die naar eigen zeggen reeds eind 2009 Pakistan verliet, tot op heden nooit

bij de politie of bij zijn ambassade aangifte zou hebben gedaan van het verlies van deze identiteitskaart

en/of paspoort. Dit alles ondermijnt dan ook reeds in ernstige mate de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen met betrekking tot het niet kunnen voorleggen van zijn identiteitskaart en/of paspoort

teneinde zijn identiteit te kunnen staven. Voorts merkt de Raad op dat waar verzoeker in zijn

verzoekschrift aanvoert dat hij thans alle mogelijke verklaringen voorlegt die zijn identiteit kunnen

aantonen en hij verwijst naar de aan het verzoekschrift gevoegde kopieën van een attest van

immatriculatie (verzoekschrift, stuk 5), een Hongaarse reispas (verzoekschrift, stuk 6), een Hongaarse

identiteitskaart voor vreemdelingen (verzoekschrift, stuk 7), een Hongaars rijbewijs (verzoekschrift, stuk

8), een Hongaars adreskaartje (verzoekschrift, stuk 9), schoolcertificaten van verzoekers “vrouw en

kinderen” (verzoekschrift, stuk 10), een koopovereenkomst van “Bangash Rental Service”

(verzoekschrift, stuk 11) en een krantenartikel (verzoekschrift stuk 12), hij er andermaal niet in slaagt te

overtuigen. Met betrekking tot de Hongaarse documenten (verzoekschrift, stukken 6-11) en

krantenartikel (stuk 12) dient te worden opgemerkt dat dit slechts kopieën betreffen die door middel van

knip- en plakwerk eenvoudig te manipuleren zijn; hoe dan ook zijn de documenten niet vergezeld zijn

van een voor eensluidend verklaarde vertaling in de taal van de rechtspleging zoals voorgeschreven in

artikel 8 van het PR RvV zodat deze om deze reden niet in overweging worden genomen. Het attest van

immatriculatie (verzoekschrift, stuk 5), opgesteld op basis van verzoekers verklaringen, draagt hoe dan

ook niets bij aan verzoekers vluchtrelaas.

Verzoeker biedt evenmin een afdoende en aannemelijke verklaring voor het ontbreken van enig

bewijskrachtig authentiek stuk inzake zijn identiteit. Het ontbreken van ieder bewijskrachtig bewijs

omtrent verzoekers identiteit houdt dan ook reeds een negatieve indicatie in met betrekking tot zijn

vluchtrelaas.

2.3.2.3.2. Verder merkt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede

gronden op dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde vervolging in Pakistan.

Zo dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker geen enkel document voorlegt dat zijn

verklaringen dienaangaande kan staven. Immers, de door verzoeker voorgelegde USB-stick met video’s

betreffende de gebeurtenissen in zijn regio van herkomst betreft algemene informatie die geen

betrekking heeft op zijn persoon, hetgeen hij ook uitdrukkelijk aangeeft tijdens zijn persoonlijk

onderhoud (administratief dossier, stuk 5, p. 3 en 11). Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te



RvV X - Pagina 10

tonen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of

vervolgd. Verzoeker dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier,

gelet op het volgende, in gebreke.

De commissaris-generaal overweegt voorts pertinent dat de vaststelling dat verzoeker het gevecht, dat

nochtans de bron zou vormen voor zijn vlucht uit zijn land van herkomst, niet coherent en op

aannemelijk wijze in de tijd kan situeren, in ernstige mate de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas

ondermijnt. Dienaangaande staat in de bestreden beslissing te lezen als volgt:

“(…) U plaatste immers het gevecht met de taliban waarbij uw nonkel en neef om het leven kwamen

ergens in 2008 of 2009, hetgeen weinig concreet is (CGVS p.9). Later in het interview verklaarde u dan

weer dat het gevecht ergens in 2007 of 2008 plaatsvond (CGVS p.14). U gevraagd om deze

gebeurtenis concreter in de tijd te plaatsen verwees u aanvankelijk naar algemene gebeurtenissen zoals

de inval van de Amerikanen in Afghanistan (CGVS p.14). Na een herhaling van de vraag om uw relaas

concreter te kaderen verklaarde u dan weer dat u laaggeschoold bent en u dus de kalender niet

goed kent (CGVS p.14). U bent echter een ervaren zakenman die op verschillende plaatsen in Pakistan

handelszaken kon starten (CGVS p.5). Er kan dan ook van u verwacht worden dat u voldoende in staat

bent uw ervaringen in de tijd te plaatsen. Dat u van dergelijk grote gebeurtenis die zo bepalend was voor

het verder verloop van uw leven, u moest namelijk uw vrouw en kinderen achterlaten en zag nooit uw

jongste kind in levende lijve, niet concreter en coherent in de tijd kan plaatsen tart dan ook alle

verbeelding. Bovendien verklaarde u dat na het gevecht zeven of acht maanden onderdook en

uiteindelijk Pakistan in de zomer van 2010 verliet (CGVS p.14-15). Deze verklaring volgend zou dit

betekenen dat het gevecht ergens aan het einde van 2009 plaatsvond, hetgeen ver verwijderd is van

2007 of 2008 (CGVS p.14-15). Hiermee geconfronteerd kwam u niet verder dan de verklaring dat u niet

vertrouwd bent met de data, hetgeen zoals eerder vermeld niet kan overtuigen (CGVS p.15).”

In zoverre verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat het enkele feit dat hij “enkele bedrijfjes heeft

gehad” niet betekent dat hij ervaringen in een concrete tijdspanne kan plaatsen, dat er in Pakistan een

andere cultuur heerst en verzoeker zelfs niet de exacte geboortedata van zijn kinderen kent en de feiten

zich bovendien al meer dan tien jaar geleden hebben afgespeeld, slaagt hij er niet in de vastgestelde

vaagheden en inconsistenties toe te dekken. Er dient immers te worden benadrukt dat van een

verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij belangrijke

gebeurtenissen naar plaats en tijd kan situeren, zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn

vlucht, vermits kan worden verwacht dat deze gebeurtenissen in het geheugen gegrift zouden staan zo

zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. Dat verzoeker het gevecht met de taliban zelfs niet

binnen een bepaald seizoen kan situeren (administratief dossier, stuk 5, p. 14-15), doet dan ook afbreuk

aan de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas. Ook het tijdsverloop sinds de beweerde feiten kan op

zich geen afdoende verklaring vormen voor verzoekers vage en tegenstrijdige verklaringen. Zoals

hiervoor gesteld kunnen de aangehaalde gebeurtenissen, gezien deze een manifeste afwijking vormen

op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren op zijn verdere leven, redelijkerwijze geacht

worden in verzoekers geheugen te zijn gegrift zodat hij bij machte zou moeten zijn deze op coherente

en duidelijke wijze uiteen te zetten.

Waar verzoeker nog verwijst naar het aan het verzoekschrift gevoegde krantenartikel (stuk 12) en hij

verklaart dat hieruit volgt dat het stamhoofd H. A. K. overleden is, inmiddels werd opgevolgd en het

gevecht plaatsvond in mei 2008, stelt de Raad opnieuw vast dat dit stuk niet vergezeld is van een voor

eensluidend verklaarde vertaling in de taal van de rechtspleging zoals voorgeschreven door artikel 8 PR

RvV zodat de Raad geen kennis kan nemen van de inhoud ervan. Dit stuk kan derhalve niet in

overweging worden genomen.

Voorts considereert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nog op goede

gronden: “Verder is het bijzonder vreemd dat u op geen enkele concrete wijze kan uitleggen op welke

basis u vermoedt dat u vervolgd werd door de ISI. Deze vraag werd u immers herhaaldelijk gesteld en u

kwam nooit verder dan de verwijzing naar andere mensen die vervolgd werden, maar die geen verband

hielden met uw persoonlijke ervaring, en de verwijzing naar dorpelingen die u dit zouden verteld hebben

(CGVS p.13). Deze verklaringen lijken echter weinig gefundeerd om plots te besluiten dat u door de ISI

vervolgd wordt en dat u eender waar u in Pakistan gearresteerd en vervolgd zou worden. Integendeel,

het geheel van uw verklaringen lijkt er eerder op te wijzen dat u niet door de ISI vervolgd werd. Zo is het

opvallend dat uw familie na uw vertrek een relatief rustig bestaan heeft kunnen leiden zonder dat zij

lastig gevallen of onder druk gezet werden door de ISI. U verklaarde namelijk dat een van uw broers in

Pesjawar voor de universiteit werkt, uw andere broer reisde nog na uw problemen op legale wijze naar

het buitenland, de broer van uw gedode nonkel werd het nieuwe stamhoofd en die werd op zijn beurt

opgevolgd door zijn zoon (CGVS p.11, 12, 13). Ook uw vrouw en kinderen leven volgens u een vredevol

bestaan (CGVS p.11). Indien de ISI u werkelijk belangrijk genoeg achtte om u te viseren dan zouden



RvV X - Pagina 11

zij u koste wat kost wouden vatten, dan zouden zij u trachten te beïnvloeden via uw familie, hetgeen

volgens u niet gebeurd is. Geconfronteerd met deze vaststelling veranderde u van onderwerp en u

vertelde hoe u uw jongste kind nooit heeft ontmoet (CGVS p.14). Bovendien is het opvallend dat de ISI

er niet in geslaagd is u te vinden toen u zogezegd zeven of acht maanden ondergedoken in Pesjawar

verbleef. U verklaarde immers dat u in de periode zelfs over en weer reisde naar uw dorp, waardoor de

ISI u makkelijk had kunnen vinden (CGVS p.4). Dat de ISI u in deze periode niet wist te traceren wijst er

dan ook eerder op dat u niet door hen gezocht werd. Het is overigens niet duidelijk waarom enkel u en

uw neef geviseerd werden. U verklaarde namelijk dat er nog andere dorpelingen waren die uw nonkel

langs moederszijde bijstonden in de verdediging, wat zou betekenen dat haast de volledige groep jonge

mannen in uw dorp geviseerd werd, in casu quod non (CGVS p.8). U verklaarde immers dat uw broers

nog in Pakistan bleven leven en uw neef en nonkel namen opeenvolgend de functie van uw nonkel

langs moederszijde over (CGVS p.11-13).”

Verzoeker benadrukt in zijn verzoekschrift dat zijn neef en hijzelf geviseerd werden nadat twee talibs

stierven tijdens het gevecht, dat later duidelijk is geworden dat deze talibs eigenlijk handlangers waren

van ISI - een samenwerking die tevens blijkt uit de door hem voorgelegde video’s -, dat veel dorpelingen

naar hem begonnen vragen, dan wel hem aanraadden om te vertrekken waarop hij zich genoodzaakt

zag om te vluchten en dat hij eender waar in Pakistan zal worden overgedragen aan ISI waarop hij

vermoord zal worden. De Raad merkt op dat verzoeker zich met dit betoog in wezen beperkt tot het

louter volharden in eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden beweringen en het poneren van een

vrees voor vervolging, hetgeen bezwaarlijk als een dienstig verweer kan worden beschouwd om de

voormelde pertinente vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing te verklaren of te

weerleggen. Waar verzoeker nog meent dat iemand die op de vlucht is niet eerst nog het nodige gaat

doen om bewijzen te verzamelen, benadrukt de Raad dat van een verzoeker om internationale

bescherming nochtans kan worden verwacht dat hij al het mogelijke doet om informatie en documenten

te verzamelen die zijn relaas ondersteunen. Dit klemt des te meer daar verzoeker reeds tien jaar uit

Pakistan zou zijn weggevlucht volgens zijn verklaringen en hij tot op heden heeft nagelaten om

dergelijke bewijzen te vergaren en voor te leggen. Dit gebrek aan initiatief om informatie te vergaren

relativeert dan ook verder verzoekers geschetste vrees.

In zoverre verzoeker nog betoogt dat vrouwen, kinderen en ouderen niet zozeer geviseerd worden en

ISI enkel de doelwitten zelf “targetten”, dient opnieuw te worden vastgesteld dat verzoeker zich beperkt

tot het louter herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden blote beweringen, waarmee

hij geen afbreuk vermag te doen aan de vaststelling dat het niet geloofwaardig is dat enkel verzoeker en

zijn neef geviseerd zouden worden door ISI en dat de vaststelling dat zijn familie nog in Pakistan verblijft

zonder enig probleem afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn voorgehouden problemen aldaar.

Tot slot wordt de door verzoeker geschetste vrees voor vervolging ondermijnd door verzoekers gestelde

gedrag na het voorgehouden gevecht.

Dat verzoeker immers nog minstens zeven of acht maanden in Pakistan verbleef (administratief dossier,

stuk 5, p. 14), valt niet te verzoenen met zijn bewering als zou ISI naar hem op zoek zijn geweest.

Immers, indien ISI hem daadwerkelijk zocht, is het niet onredelijk te veronderstellen dat verzoeker zo

spoedig mogelijk Pakistan zou hebben verlaten, hetgeen hij niet deed en waardoor hij zich aldus

blootstelde aan een groot risico.

Dit klemt des te meer daar uit verzoekers verklaringen - in tegenstelling tot wat in het verzoekschrift

wordt voorgehouden - blijkt dat hij “ook wel eens naar huis” ging (administratief dossier, stuk 5, p. 14),

hetgeen in ernstige mate de geloofwaardigheid, minstens de ernst van zijn voorgehouden vrees voor

vervolging ondergraaft. De blote bewering dat verzoeker niet het nodige geld had om een smokkelaar te

betalen, valt vooreerst niet te verzoenen met zijn verklaringen dat hij verschillende bedrijven bezit

(administratief dossier, stuk 5, p. 5) en dat hij diverse familieleden heeft die over de nodige financiële

middelen beschikten (ibid, p. 7 en 12) en kan bijgevolg niet vergoelijken waarom hij verschillende

maanden in Pakistan bleef nadat hij reeds door ISI zou gezocht zijn geweest.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen overweegt in dit verband voorts nog

terecht als volgt: “Daarnaast dient te worden opgemerkt dat u de periode waarin u zo gezegd

ondergedoken leefde vergat te vertellen wanneer u in het begin van het interview gevraagd werd wat uw

laatste verblijfplaats in Pakistan was voor uw vertrek (CGVS p.3, 10). U verklaarde toen immers dat u

gewoon in het dorp verbleef (CGVS p.3). Geconfronteerd met deze vaststelling ontkende u aanvankelijk

dat u dit gezegd had en gaf u aan dat uw dorp zich op slechts drie km van Pesjawar bevond (CGVS p.3,

10). U nam echter weldegelijk het woord dorp in de mond bij het begin van het interview en u bent er zo

niet in geslaagd een verklaring te bieden voor deze aanzienlijke tegenstrijdigheid.”

Verzoeker verklaart dat hij de vraag naar zijn laatste verblijfplaats in Pakistan geïnterpreteerd heeft als

zijnde het dorp waarin hij geboren is omdat hij na het gevecht nooit op één welbepaalde plaats heeft

verbleven. De Raad stelt evenwel vast dat zulks niet kan blijken uit de notities van het persoonlijk
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onderhoud van 25 mei 2019 waarin duidelijk gevraagd werd naar verzoekers laatste verblijfplaats in

Pakistan voor zijn vertrek en waarop hij antwoordde: “In het dorp waar ik geboren ben” (administratief

dossier, stuk 5, p. 4, eigen onderlijning). Dat de vraag voor verzoeker mogelijk niet duidelijk was, kan

dan ook niet gevolgd worden en betreft een loutere postfactumverklaring. Ook de argumentatie dat de

vraag mogelijk niet correct vertaald werd voor verzoeker kan geen steun vinden in de notities van het

persoonlijk onderhoud. De Raad benadrukt dat het niet ernstig is om na confrontatie met een negatieve

beslissing louter hypothetische communicatieproblemen/misverstanden tijdens het persoonlijk

onderhoud aan te voeren.

Ook wordt in de bestreden beslissing nog op goede gronden vastgesteld als volgt: “De

geloofwaardigheid van uw verklaringen wordt overigens verder ondermijnd door uw verklaring Pakistan

vermoedelijk op legale wijze te hebben verlaten (CGVS p.6). U verklaarde evenwel dat de smokkelaar

dit regelde en dat u geen stempel in uw paspoort zag staan (CGVS p.6). Van iemand die de overheid

zodanig vreest dat hij zich gedwongen ziet het land te ontvluchten kan echter verwacht worden dat hij

alle voorzorgsmaatregelen neemt om te vermijden dat de overheid op de hoogte zou zijn van zijn vertrek

of whereabouts. Het is dan ook vreemd dat u zonder problemen onder uw eigen naam Pakistan verliet.

Bovendien verklaarde u zelf dat op uw identiteitskaart uw naam staat en de regio waarvan u afkomstig

bent en dat dit voldoende zou zijn voor een onmiddellijke arretstatie (CGVS p.9). Deze verklaring is

echter volledig in strijd met uw verklaring met uw eigen documenten de grens te hebben overgestoken.

Dat u toen niet werd aangehouden wijst er dan ook wederom op dat u niet werkelijk vervolgd werd.”

Met betrekking tot de argumentatie in het verzoekschrift dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zich op vermoedens zou hebben gebaseerd bij het nemen van de

bestreden beslissing omdat staat te lezen dat hij Pakistan “vermoedelijk” op legale wijze heeft verlaten

en in zoverre verzoeker nog benadrukt dat hij Pakistan niet legaal heeft verlaten, hetgeen zou blijken uit

het feit dat er geen stempel in zijn paspoort stond, merkt de Raad op dat de commissaris-generaal zich

te dezen heeft gesteund op verzoekers eigen verklaringen wegens het ontbreken van zijn paspoort

(supra) en het geenszins aan de commissaris-generaal toekomt om lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling zelf op te vullen.

Uit het gegeven dat verzoeker reeds tien jaar zijn familie en zijn land van herkomst heeft verlaten, kan

op zich - in tegenstelling tot wat in het verzoekschrift wordt betoogd - allerminst worden afgeleid dat

verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert. Dergelijke vrees moet immers in concreto

worden aangetoond en verzoeker slaagt hier, gelet op het voorgaande, niet in.

2.3.2.4. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2.5. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht

vluchtrelaas, is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het vluchtrelaas van verzoeker, waarop hij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De

Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van

dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient erop gewezen dat uit artikel 48/5,

§ 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel van

het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade

bestaat en indien van de verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land

blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en

zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich aan

de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst
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kan onttrekken door zich buiten zijn geboortestreek of regio van herkomst te vestigen in één van de

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

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet en waar hij over een veilig en redelijk intern

vestigingsalternatief beschikt.

Met betrekking tot de veiligheidssituatie in deze grote steden staat in de bestreden beslissing te lezen

als volgt:

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

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

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

er beduidend lager is dan in het noodwesten van Pakistan.

Zo blijkt dat de militaire operaties in FATA, en meer bepaald in Khyber Agency, alsook de maatregelen

genomen in het kader van het National Action Plan ervoor gezorgd hebben dat de veiligheidssituatie in

Khyber-Pakhtunkwa (KP) sinds 2014 opmerkelijk verbeterd is. Operatie Zarb e-Azb heeft ertoe geleid

dat de provincie als veiliger bestempeld wordt. Gewapende groeperingen zijn weliswaar nog steeds

actief in het gebied, maar het Pakistaanse leger behoudt de controle over het grondgebied. Daar waar

er in 2016 nog sprake was van een lichte stijging in het aantal terroristische aanslagen, dient

vastgesteld te worden dat er in 2017 opvallend minder terroristische aanslagen plaatsvonden in de

provincie KP, en dat het aantal veiligheidsincidenten over het algemeen verder afgenomen is. Het

geweld dat er plaatsvindt is daarenboven hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de

Pakistaanse veiligheidsdiensten, burgers met een specifiek profiel, of overheidsinstellingen geviseerd

worden. Diverse bronnen maken voorts melding van een daling in het aantal slachtoffer, en uit de

beschikbare informatie blijkt dat het aantal burgerslachtoffers in de provincie beperkt is. UN OCHA

maakt bovendien geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de provincie.

Verder 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 was er

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

2016 en 2017. Het aantal targeted killings, waarbij hoofdzakelijk de Pakistaanse veiligheidsdiensten

geviseerd worden, nam daarentegen toe. Niettegenstaande er in 2017 sprake was van een lichte

stijging in het aantal slachtoffers, bleef het aantal burgerslachtoffers in de provincie beperkt. 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.

Uit dezelfde informatie blijkt dat de situatie 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.

Voorts dient vastgesteld te worden dat Balochistan een lange strijd tussen separatisten en de overheid

kent, waarbij nationalistische groeperingen, zoals de Balochistan Liberation Army en de Baloch

Liberation Front strijden voor meer politieke autonomie. Het conflict in Balochistan valt evenwel qua

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

Balochistan wordt doorgaans als een ‘lowlevel insurgency’ genoemd. Uit dezelfde informatie blijkt dat

het geweld voornamelijk geconcentreerd is in de stad Quetta en in mindere mate voorkomt in de rest

van de provincie. Het merendeel van de gewelddaden die er in de provincie Balochistan plaatsvinden

zijn doelgericht van aard. De overgrote meerderheid van de gewelddaden in Balochistan is toe te
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schrijven aan nationalistische militanten. De Pakistaanse veiligheidsdiensten en het leger worden op

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

nationalistische militanten en terreurverdachten. In de provincie vonden voorts nog steeds

aanslagen plaats waarbij christenen en de sjiitische Hazara-minderheid geviseerd werden.

Niettegenstaande het aantal veiligheidsincidenten in 2017-2018 licht gestegen is, bleef het aantal civiele

slachtoffers in de provincie beperkt. Uitzondering hierop betroffen de aanslagen die gepleegd werden in

de aanloop van de verkiezingen op 25 juli 2018. De aanslag op 13 juli 2018, dewelke gericht was op een

politieke bijeenkomst van de Balochistan Awami Party, was de dodelijkste aanslag in jaren in Pakistan.

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

stabiel is. Zowel gedurende het gehele jaar 2017, als in de eerste helft van 2018 vonden er nauwelijks

aanslagen plaats. De regio kan dan ook bestempeld worden als de meest stabiele in Pakistan. De

situatie aan de Pakistaans- Indiase grens intensifieerde echter wel. Er vonden in de loop van 2017 en in

de eerste helft van 2018 meerdere schendingen van het staakt-het vuren plaats. Hierbij vielen ook

burgerslachtoffers te betreuren. Niettegenstaande Pakistan en India eind mei 2018 een staakt-het-vuren

afkondigden vonden er nog steeds grensoverschrijdende aanvallen plaats. Er is evenwel geen sprake

van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten aan

voornoemde grens.

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

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

de provincies Khyber Pakhtunkwa, Balochistan, Punjab, Sindh, en in PcK actueel geen sprake is van

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

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel

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

vreemdelingenwet.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie EASO Country of Origin Information Report

: Pakistan Security Situation van oktober 2018, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/ rapporten/easo_coi_report_security_situation_20181016.pdf of

https://www.cgvs.be/nl), blijkt tevens dat dat de bewegingsvrijheid in Pakistan weliswaar beperkt is in

bepaalde regio’s, maar dat dit niet geldt voor het gehele land. Het vrij verkeer van burgers op het

Pakistaanse grondgebied wordt in beginsel niet verhinderd. Evenmin bestaan er voor migranten

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

Migranten worden blijkens de beschikbare informatie geenszins met onoverkomelijke

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

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

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

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

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

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

occasionele wegblokkades door plaatselijke bevolkingsgroepen.

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

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

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

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

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

regio’s gebruik maken.”

Met het louter betwisten van dit besluit, het op algemene wijze verwijzen naar en bekritiseren van de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier, het betogen dat de situatie in de door de

commissaris-generaal aangehaalde provincies verontrustend en zorgwekkend is doordat er wel degelijk

geweld en burgerslachtoffers vallen, toont verzoeker niet aan dat de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt niet correct, dan wel niet actueel zou zijn of dat de commissaris-

generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. In de voormelde analyse wordt immers

terdege rekening gehouden met de door verzoeker aangehaalde punten, maar wordt op goede gronden

vastgesteld dat de situatie actueel niet van die aard is dat er sprake zou zijn van een situatie van “open

combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten in de voormelde provincies.

Verder wordt in de bestreden beslissing nog overwogen als volgt:

“Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

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

zich in een van de grote Pakistaanse steden vestigt.

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

naar school bent geweest (CGVS p.15). Verder dient te worden te worden opgemerkt dat u en uw
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familie over voldoende financiële middelen beschikken. U bezat immers zelf verschillende zaken,

waaronder een supermarkt en een autoverhuurbedrijf in Islamabad en u had hier mensen in loondienst

(CGVS p.5). U bezit deze gebouwen nog steeds en verhuurt ze door aan derden (CGVS p.5). U heeft

daarnaast een broer die in Koeweit werkt en een andere broer die in Saoedi-Arabië werkt (CGVS p.7).

Verder heeft u verschillende familieleden die in Koeweit, Dubai of Europa leven en dus ook van een

aanzienlijk inkomen kunnen genieten (CGVS p.7). Ook uw broer die nog in Pakistan verblijft beschikt

over een stabiel inkomen als veiligheidsmedewerker aan de universiteit van Pesjawar (CGVS p.12).

Bovendien kunnen uw vier kinderen zonder probleem naar school gaan (CGVS p.8). U woonde

daarenboven slechts op drie km van Pesjawar en bent vertrouwd met deze stad (CGVS p.10, 12). Er

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

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

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

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

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

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

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift opnieuw verwijst naar zijn voorgehouden problemen met ISI, dient

erop gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat aan deze problemen geen geloof kan worden

gehecht, zodat deze dan ook niet kunnen worden beschouwd als een hinderpaal in hoofde van

verzoeker om zich in één van de grote steden die gelegen is in één van voormelde provincies te

vestigen in geval van terugkeer naar Pakistan.

Verzoeker toont voorts niet in concreto aan dat hij niet in staat zou zijn om toegang te krijgen tot één van

de grote Pakistaanse steden waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dan wel dat hij terecht zou komen in dermate precaire socio-

economische omstandigheden dat zij een schending uitmaken van artikel 3 van het EVRM of een reëel

risico op ernstige schade zouden vormen. Dit klemt des te meer daar uit het voorgaande blijkt dat

verzoeker slechts op drie kilometer van Pesjawar woonde en vertrouwd is met de stad (administratief

dossier, stuk 5, p. 10 en 12), dat hij een zekere werkervaring heeft opgebouwd met het uitbaten van

verschillende zaken (administratief dossier, stuk 5, p. 5) en dat hij en zijn familie over voldoende

financiële middelen beschikken.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat terdege rekening werd gehouden met de persoonlijke

omstandigheden van verzoeker en dat hij in één van de grote steden die gelegen zijn in provincies waar

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

Vreemdelingenwet over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel

48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.4. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.5. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en het

dossier terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.
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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 twintig november tweeduizend negentien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


