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nr. 237 735 van 30 juni 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

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 20 februari 2020

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

staatlozen van 20 januari 2020.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 28 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juni 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat A. MOSKOFIDIS en van attaché C. CORNELIS, 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 Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Beni Sarda, gelegen

in het district Andar in de provincie Ghazni. U bent Pasjtoen van etnische origine. Toen u twee jaar oud

was vluchtte uw familie van Afghanistan naar Pakistan. U groeide op de in de stad Quetta en woonde

daar tot aan uw vertrek. U liep gedurende zes jaar school in Pakistan. Voor uw vertrek werkte u als

winkelbediende. Op een avond stopte een wagen voor uw winkel waaruit twee gemaskerde en

gewapende personen stapten.
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Deze personen vuurden twee waarschuwingsschoten in uw richting af waarna u de winkel invluchtte. De

politie arresteerde na dit incident twee talibanmilitanten. Omdat de taliban u ervan verdacht informatie te

hebben doorgegeven aan de overheid werd u door hen gezocht en verstuurden ze u een dreigbrief. Ook

de Pakistaanse veiligheidsdiensten zochten u. Zij wensten u te verhoren als getuige. Omdat u zowel de

taliban als de Pakistaanse autoriteiten vreesde besloot u Pakistan te verlaten. U stelde dat u niet naar

Afghanistan terugkeerde of in de toekomst terug kan keren omdat ook daar de taliban actief is. Ter

staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten neer: een

Afghaans identiteitsdocument (taskara), een kopie van de taskara van uw vader, een dreigbrief

uitgaande van de taliban en een kopie van een Pakistaanse verblijfskaart die aan uw broer

toebehoorde.

Op 3 mei 2018 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus daar allerminst geloof kon worden gehecht aan uw Afghaanse

nationaliteit. U tekende beroep aan tegen deze beslissing en legde in het kader hiervan nog een aantal

algemene informatiestukken neer, maar op 31 januari 2019 bevestigde de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de beslissing van het CGVS. U ging niet verder in beroep.

Zonder België te hebben verlaten diende u op 11 april 2019 een tweede verzoek om internationale

bescherming in en op 21 november 2019 verklaarde het CGVS uw verzoek ontvankelijk. U meende

eigenlijk de Pakistaanse nationaliteit te bezitten al verwees u verder nog steeds naar het relaas zoals u

dat voorheen had uiteengezet. Zo zag u vanuit uw winkel in Quetta twee mannen het vuur openen en

kwamen hierbij vier mensen om het leven. U keerde meteen terug naar huis en toen u enkele dagen

nadien opnieuw naar uw winkel ging kreeg u er bezoek van de politie. Uw broer zou nadien bezoek

krijgen van leden van Sipahe Sahaba die op zoek waren naar u. Hij kreeg te horen dat u hen had

verraden bij de politie en dat door uw toedoen een van hun leden werd aangehouden. U diende zich bij

hen te melden, maar dook quasi meteen onder bij uw zus. U verhuisde nadien naar Karachi, maar nadat

u ook ginds door twee personen werd achtervolgd keerde u alsnog terug naar Quetta. Omdat u

iedereen in gevaar bracht besloot u echter dat het beter was om Pakistan te verlaten. Na uw vertrek

bleven de leden van Sipahe Sahaba uw winkel viseren en werd uw jongere broer zelfs ontvoerd.

Ter staving van uw verzoek legde u een aantal originele documenten: uw identiteitskaart, enkele

bankdocumenten, twee overlijdensaktes van uw ouders, een schooldocument, een ‘local certificate’ en

een rijbewijs. U voegde daar ook nog een kopie aan toe van de identiteitskaarten van uw ouders, alsook

een uitreksel van uw paspoort.

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige

procedure redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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 vast dat u noch de status van Vluchteling, noch de Subsidiaire beschermingsstatus

kan worden toegekend.

Vooreerst wordt uw algemene geloofwaardigheid reeds ernstig ondermijnd gezien het

leugenachtige karakter van uw allereerste verzoek. Zo verklaarde u in het verleden niet de waarheid

te hebben gesproken toen u beweerde over de Afghaanse nationaliteit te beschikken, als vluchteling in

Pakistan te hebben gewoond en zelfs een valse dreigbrief zou hebben neergelegd (Verklaring volgend

verzoek dd. 11 april 2019 & Notities van het persoonlijk onderhoud CGVS dd. 8 januari 2019, p. 4). De

verschoning die u hiervoor aanhaalt dat u niet wist wat u moest doen en anderen hadden verteld dat

Pakistanen geen bescherming zouden krijgen, overtuigt bovendien allerminst.
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Daargelaten u deze blote bewering immers niet weet te staven, dient opgemerkt dat u zelf (en niemand

anders) verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw verklaringen. Op een verzoeker om internationale

bescherming rust immers de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking

te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan

beslissen over dit verzoek. 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 verzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

meermaals uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust, 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. Wat meer is, dat u zou aangeven eigenlijk doelbewust te

hebben getracht de Belgische autoriteiten te misleiden is bijzonder frappant en ondermijnt uw algemene

geloofwaardigheid dan ook ernstig. Bovendien ziet het CGVS geenszins in waarom zij zomaar zou

moeten aannemen dat u heden wél de volledige waarheid zou spreken, wel integendeel.

Immers verwees u nog steeds, behalve de valse dreigbrief, naar de problemen zoals u die voorheen

had uiteengezet, al konden uw verklaringen hierover niet overtuigen (CGVS, p. 2-3, 6-7, 12-13)

Immers wordt uw geloofwaardigheid compleet ondermijnd door vage, tegenstrijdige en

weinig aannemelijke verklaringen doorheen uw relaas. Zo is het vooreerst bijzonder opmerkelijk dat

u heden zou verklaren een eigen winkel te hebben uitgebaat waar u sauzen en/of siroop verkocht, terwijl

u in het kader van uw eerste verzoek (slechts) bediende zou zijn geweest in een drankwinkel

(Vragenlijst CGVS dd. 21 april 2017). U hierop gewezen ontkende u echter, doch waarom u zichzelf zo

zou tegenspreken lijkt niet duidelijk. Nog vreemder was echter dat pas nadat u opnieuw werd gewezen

op enkele tegenstrijdigheden, u plots zou beweren dat wat u in het verleden had verteld eigenlijk ook

een leugen zou zijn. Gevraagd echter waarover u dan nog allemaal had gelogen, leek u het zich plots

niet meer te herinneren, hetgeen allerminst ernstig is. Dient hierbij dan ook te worden vastgesteld dat u

gevraagd werd wanneer dit incident had plaatsgevonden en ofschoon u dit niet beter wist te plaatsen

dan “einde van 2015”, verklaarde u destijds ten aanzien van de DVZ nog dat het incident in 2016 was.

Bovendien had u het toen ook over drie doden, terwijl het er heden vier bleken te zijn. Waarom u

toen verklaarde ook zelf te worden beschoten en de politie reeds een halfuur nadien op bezoek bij u zou

zijn gekomen, hetgeen u heden ontkende, is evenmin duidelijk. Daargelaten dergelijke discrepanties

doorheen uw verschillende verklaringen ten aanzien van het CGVS én de DVZ reeds uw

geloofwaardigheid compleet ondermijnen, konden evenmin uw verklaringen an sich overtuigen. Zo

meende u dat er vier slachtoffers waren gevallen, maar gevraagd wie zij waren stelde u enkel nogal

vaag dat de vader ‘Abbas’ heette, al had u verder geen enkele informatie over hen. U zou problemen

hebben gehad met Sipahe Sahaba en afgezien van de vaststelling dat u het in het verleden vreemd

genoeg steevast over de ‘taliban’ had, bleek u over Sipahe Sahaba geen enkele informatie te

bezitten. Dat zij volgens u overigens “hetzelfde (zijn) als de taliban”, is zo mogelijk nog vreemder. In elk

geval, u had geen idee wie het vuur had geopend op de slachtoffers, noch bleek u te weten wie nadien

zou worden gearresteerd. U zou dan ook bezoek krijgen in uw winkel, maar wanneer dat was kon u niet

meer plaatsen. Wie op bezoek kwam wist u evenmin, en behalve dat u zich diende te melden bij een

zekere ‘R.M.’ had u geen informatie over deze persoon. Waar u zich diende te melden wist u vreemd

genoeg ook niet. U zou nadien nog verschillende keren bezoek krijgen van hen, maar wist niet wanneer

dat was en gevraagd wanneer precies u zou worden achtervolgd in Karachi, moest u het antwoord

evenzeer schuldig blijven. U had verder geen idee wie u had achtervolgd en de verschoning “ik werd het

niet gevraagd” als antwoord op de vraag waarom u hierover nooit eerder melding had gemaakt, is

allerminst ernstig. Waarom u overigens nog zou terugkeren naar Quetta, raakt bovendien kant noch wal.

Wat er ook van zij, u verklaarde dat uw broer zou worden ontvoerd, maar wanneer dat precies was leek

u zich niet meer geheel te herinneren. Wie hem ontvoerd had omschreef u nogal vaag als “zelfde

mensen” en waar zij hem zouden vasthouden leek u helemaal niet te weten. Tot slot, zij nog vermeld dat

u (ofschoon die er wel zijn) geen enkel document neerlegde ter staving van de problemen die u zou

hebben gehad, noch van de winkel die u zou hebben uitgebaat. Uw verklaring te worden geviseerd door

Sipahe Sahaba blijkt aldus niets meer dan een blote bewering, die u allerminst hard hebt weten te

maken (CGVS, p. 11-18). Bovenstaande vaststellingen zijn tekenend voor uw gebrek aan

oprechtheid en ondermijnen uw geloofwaardigheid compleet.

U hebt dus 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.
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De documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas vermogen niet bovenstaande appreciatie in

positieve zin te wijzigen. Documenten hebben hoe dan ook slechts een ondersteunende functie,

namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te zetten. Op zich kunnen documenten

geenszins de geloofwaardigheid van een, in casu, ongeloofwaardig relaas herstellen. Bovendien dient te

worden gewezen op de toegevoegde informatie waaruit blijkt dat allerhande documenten in Pakistan,

wegens ’s lands corruptiegraad eenvoudig kunnen worden verkregen of nagemaakt. Wat er ook van zij,

de door u neergelegde stukken zouden hoogstens uw identiteit en herkomst kunnen staven, hetgeen

niet wordt betwist (CGVS, p. 2).

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker 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 (zie EASO Country of Origin Information Report

: Pakistan Security Situation van oktober 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/ rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pd

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

terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreuraanslagen die in Pakistan plaatsvinden zijn

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

leger, leden van religieuze minderheden en politici geviseerd worden. De aard van het gebruikte geweld

zorgt er echter voor dat er soms ook willekeurige slachtoffers vallen. Daarnaast vinden er in Pakistan

soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers

te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan

vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan

regel.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt duidelijk dat de veiligheidssituatie in geheel Pakistan

de voorbije jaren sterk verbeterd is en deze trend zich in het voorbije jaar heeft verder gezet. Zo is er

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

aantal sektarisch geïnspireerde veiligheidsincidenten. Ook het aantal te betreuren burgerdoden en

gewonden is in geheel Pakistan sterk gedaald. Uit dezelfde informatie blijkt echter ook dat de

veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s op heden problematisch blijft. Het noordwesten van

Pakistan wordt nog steeds geteisterd door opflakkerend geweld, gepleegd door zowel militanten als

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 tribale

districten in Khyber-Pakhtunkwa (KP) (de voormalige FATA). Deze districten werden in mei 2018 aan

Khyber-Pakhtunkwa toegevoegd en vormen sindsdien administratief deel van de provincie. In bepaalde

van deze districten, meer specifiek Noord- en Zuid-Waziristan, is de veiligheidssituatie precair en

zal aan verzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c

van de Vreemdelingenwet worden 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. Hoewel de situatie in de overige delen van KP en 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 Balochistan te worden

beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt 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 de minder bevolkte tribale districten in KP. De

opstand in Balochistan wordt doorgaans als een ‘low-level insurgency’ genoemd.
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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 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, Hindus en de sjiitische

Hazara-minderheid geviseerd werden. Het aantal veiligheidsincidenten in Balochisten daalde in 2018-

2019 ten opzichte van het voorbije jaar. Echter steeg het aantal slachtoffers bij deze incidenten, wat

erop wijst dat de gepleegde aanslagen dodelijker zijn, maar bleef het aantal burgerslachtoffers nog

steeds relatief beperkt in de provincie.

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 provincie Balochistan 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.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Balochistan in uw hoofde dermate verhogen dat er

moet aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Balochistan een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van uw leven of persoon.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Quetta.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld.

De informatie waarop het CGVS zich beroept in bovenstaande beslissing werd als bijlage aan het

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).

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 20 februari 2020 een schending aan van “de artikelen 2 + 3

wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen ; schending

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet + schending van de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel +

manifeste appreciatiefout”; “Schending van art. 1, sectie A, § 2 van de Conventie van Genève van

28/07/1951”.

Verzoeker stelt te vrezen het slachtoffer te worden van “represailles door de Sipahe Sahaba, zijnde de

Taliban in Pakistan”, nu deze verzoeker ervan beschuldigt informatie te hebben doorgegeven aan de

overheid waardoor één van hun leden was aangehouden en hij tegen dergelijke feiten (wraakacties

vanwege de Taliban) niet zal kunnen rekenen op een afdoende bescherming van de Pakistaanse

autoriteiten. Tegelijk stelt verzoeker vervolging te vrezen door de Pakistaanse veiligheidsdiensten die

hem willen verhoren als getuige en merkt hij op dat “hij als kind van Afghaanse vluchtelingen hardhandig

zal worden aangepakt door de autoriteiten in Pakistan, alwaar zijn fysieke integriteit in gevaar is”.
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Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift dat hij bij zijn eerste verzoek om internationale bescherming niet de

volledige waarheid had verteld omdat hij angst had de waarheid te vertellen, enerzijds omdat hij toch

niet zou worden geloofd en anderzijds “uit vrees om te worden gerepatrieerd naar een land waar hij

ernstige moeilijkheden had gekend”.

Verzoeker wijst erop dat hij in zijn huidige verzoek om internationale bescherming de volledige waarheid

wil vertellen en geeft aan dat zijn ouders Afghaanse vluchtelingen in Pakistan waren, dat hijzelf in

Pakistan geboren was en nooit in Afghanistan heeft gewoond en dat hij nog steeds niet kan terugkeren

omdat hij represailles vreest van de Taliban.

Verzoeker meent “dat -een deel van- zijn verklaringen tijdens zijn onderhoud dd. 8 januari 2020

aangaande de moeilijkheden met de Pakistaanse Taliban, fout werden geïnterpreteerd door het CGVS”.

Zo haalt verzoeker aan dat hij op “de vraag van de protection officer of verzoeker, in het kader van zijn

eerste verzoek, naast zijn leugens over zijn Afghaanse nationaliteit, nog over andere zaken gelogen

had” inderdaad negatief geantwoord had (notities van het persoonlijk onderhoud van 8 januari 2020, p.

3), terwijl hij hiermee in feite echter bedoelde “dat hij zijn relaas baseerde op dezelfde problematiek die

hij reeds had besproken in het kader van zijn eerste verzoek: zijnde, zijn vrees voor represailles door de

Taliban”, met andere woorden bedoelde hij niet “dat al zijn reeds afgelegde verklaringen over deze

problematiek, en zoals weergegeven in zijn eerste verzoek, integraal waarheidsgetrouw waren

geweest”. Verzoeker betoogt dat het CGVS vervolgens “dan ook ten onrechte verzoekers verklaringen,

afgelegd in het kader van zijn tweede verzoek dd. 11 april 2019, vergeleken [heeft] met en afgewogen

aan deze die werden afgelegd n.a.v. het eerste verzoek, en de onderlinge verschillen aangewend om

verzoekers tweede verzoek eveneens te weigeren”. Deze werkwijze van het CGVS is volgens verzoeker

“te verregaand, temeer verzoeker tijdens zijn onderhoud op het CGVS uitdrukkelijk bevestigde dat niet

al zijn verklaringen over zijn vervolgingsvrees door de Taliban (zoals afgelegd in zijn eerste

asielaanvraag) accuraat waren geweest” (notities van het persoonlijk onderhoud van 8 januari 2020, p.

12). Verzoeker legt uit dat wat hij “in feite bedoelde toen hij aan de P.O. vertelde dat hij tijdens zijn

eerste verzoek “fouten” gemaakt had, was dat hij toen ‘niet de volledige waarheid’ verteld had ; dat er

m.a.w. ‘fouten’ (of onjuistheden) in zijn relaas zaten” (notities van het persoonlijk onderhoud van 8

januari 2020, p. 13). Verzoeker legt uit dat wat hij “in feite bedoelde toen hij trachtte uit te leggen aan de

P.O. dat dit te wijten was aan de stress tijdens zijn eerste verzoek, was het gegeven dat verzoeker

geplaagd werd door schuldgevoelens (en gevoelens van stress) tijdens het onderhoud n.a.v. zijn eerste

verzoek omdat hij toen bewust niet de waarheid aan het vertellen was” en dat hij in die stresstoestand

tijdens het persoonlijk onderhoud naar aanleiding van zijn eerste verzoek ter plaatse de ware toedracht

van de feiten en de exacte gebeurtenissen inzake zijn vervolgingsvrees aan het verzinnen was.

Verzoeker is formeel dat “de gebeurtenissen (mbt de Pakistaanse Taliban) zoals door verzoeker

becommentarieerd tijdens zijn onderhoud op het CGVS dd. 8 januari 2020 daarentegen wel degelijk

integraal waarheidsgetrouw zijn”.

Daarnaast stelt verzoeker dat het CGVS geen rekening hield met misverstanden die zijn ontstaan

tijdens verzoekers opeenvolgende gehoren.

Verzoeker wijst erop dat men bij de DVZ duidelijk aan verzoeker had gevraagd “om kort te willen zijn in

zijn antwoorden, en dat hij later, in het kader van zijn uitgebreid gehoor op het CGVS wel verder in

details zou kunnen spreken over zijn rekruteringsvrees”. Hij haalt tevens aan dat hij bovendien op het

einde van zijn persoonlijk onderhoud klaagde over hoofdpijn (notities van het persoonlijk onderhoud van

8 januari 2020, p. 19). Verzoeker meent dat dit een redelijke verklaring biedt voor de verschillen die

eventueel aan het licht gekomen zijn tussen zijn opeenvolgende gehoren.

Wat betreft de subsidiaire bescherming wijst verzoeker erop dat hij “zijn ganse leven als kind van

Afghaanse vluchtelingen [heeft] doorgebracht in Pakistan”, dat voor hem persoonlijk “een terugkeer naar

Pakistan na een jarenlange afwezigheid in het buitenland op zich reeds een grote aandacht [zal] trekken

van de plaatselijke bevolking met alle verhoogde veiligheidsrisico’s van dien voor hemzelf” en dat dit

gegeven op zich maakt dat “verzoekers persoonlijke situatie, als kind van Afghaanse migranten, in

Pakistan hoedanook uitzichtloos is bij een terugkeer”. Verzoeker vreest dat “hij hierdoor een ernstig

risico loopt op o.a. een ontvoering hetzij een afrekening”.

Verzoeker vraagt in zijn verzoekschrift hem “het statuut van vluchteling toe te kennen; minstens hem het

subsidiair beschermingsstatuut te verlenen; in ondergeschikte orde het rechtsplegingsdossier van

verzoeker terug over te maken aan het CGVS voor bijkomend onderzoek”.
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2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. In het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming nam de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en staatlozen op 3 mei 2018 de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat geen geloof werd

gehecht aan verzoekers voorgehouden Afghaanse nationaliteit. Deze beslissing werd bevestigd door de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest nummer 216 058 op 30 januari 2019. Bovendien blijkt

uit voormeld arrest van 30 januari 2019 dat de Raad geen geloof hechtte aan verzoekers herkomst uit

de stad Quetta, in de provincie Balochistan, in Pakistan:

“De bestreden beslissing oordeelde bovendien terecht dat verzoeker middels zijn verklaringen niet

aannemelijk maakt dat hij over de Afghaanse nationaliteit beschikt en dat hij sinds zijn tweede als

Afghaanse vluchteling in Pakistan heeft verbleven, gelet op verzoekers ondermaatse kennis en

tegenstrijdige verklaringen over (i) de redenen voor de vlucht van zijn familie uit Afghanistan, (ii) de

benaming van de stad en provincie waar hij in Pakistan heeft verbleven, (iii) de Afghaanse steden en

provincies, (iv) etnische groepen in Afghanistan, (v) Afghaanse pasjtoenstammen, (vi) de recente

Afghaanse geschiedenis en (vii) zijn beweerde regio van herkomst in Afghanistan. Het loutere feit dat

verzoeker op zijn tweede Afghanistan ontvluchtte en dat hij er nooit heeft schoolgelopen of geleefd,

biedt geen afdoende verklaring voor verzoekers ondermaatse kennis met betrekking tot Afghanistan. Er

kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat verzoekers ouders en broer hem zouden verteld

hebben over hun leven in Afghanistan en over hun land van herkomst. De Raad merkt op dat

verzoekers ouders stierven toen hij respectievelijk twaalf en zeventien jaar oud was (DVZ verklaring,

stuk 11, p. 4-5), zodat niet kan worden aangenomen dat verzoeker te jong was om iets van zijn ouders

te hebben vernomen over hun regio en land van herkomst en de redenen waarom zij Afghanistan

verlaten hebben. Uit het loutere feit dat zijn broer sinds lange tijd in Pakistan verbleef kan bovendien niet

worden afgeleid dat deze verzoeker niet zou kunnen vertellen over zijn herkomst in Afghanistan. Tevens

acht de Raad het ongeloofwaardig dat verzoeker dermate weinig kan vertellen over Afghanistan, gelet

op zijn verklaringen dat hij vanaf zijn twee jaar zou verbleven hebben in Quetta, Pakistan, terwijl uit de

informatie in het administratief dossier blijkt dat deze stad nabij de Afghaanse grens is gelegen en een

grote Afghaanse vluchtelingenbevolking kent (Landeninformatie, stuk 10, nr. 6).

Zelfs al heeft verzoeker Afghanistan op zeer jonge leeftijd verlaten en heeft hij daar sindsdien niet meer

beleven, dan nog mag van verzoeker redelijkerwijs worden verwacht dat hij meer weet te vertellen over

zijn voorgehouden land van herkomst, temeer nu hij verbleven heeft in een stad in Pakistan die bekend

staat om zijn grote Afghaanse vluchtelingenbevolking. Dergelijke vaststelling ondergraaft verzoekers

verklaringen met betrekking tot zijn Afghaanse nationaliteit en zijn verblijf als Afghaanse vluchteling in

Pakistan.
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Verzoekers verklaringen over zijn verblijf in Pakistan worden bovendien verder ondergraven doordat zijn

geografische kennis van de stad en regio waar hij verbleef bij aanvang van de procedure ondermaats

bleek. Verzoeker ontkent deze vaststelling in zijn verzoekschrift, doch uit het administratief dossier blijkt

duidelijk dat hij tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken meermaals foutief aangaf dat hij

in de stad Balochistan woonde in de provincie Quetta (DVZ-verklaring, stuk 11, p. 4, 7). Verzoekers

verweer dat zijn verklaringen bij aanvang van de procedure snel dienden te gebeuren kan niet worden

aanvaard ter verschoning van deze vaststelling, gezien verzoekers verklaringen bij aanvang van de

procedure hem werden voorgelezen in het Pashtou en hij deze voor akkoord ondertekende, zodat hij

zich uitdrukkelijk akkoord verklaard heeft met de inhoud ervan (Ibid., p. 10). Verzoekers gebrekkige

geografische kennis met betrekking tot de stad en de provincie waar hij verbleef in Pakistan ondermijnt

dan ook de geloofwaardigheid van zijn verklaringen hierover.”

2.3.2. De Raad stelt vast dat verzoeker op heden aangeeft in 1993 in Karbala, Pakistan te zijn geboren

en vervolgens van 2000 tot 2016 in de stad Quetta, provincie Balochistan, Pakistan te hebben verbleven

(verklaring volgend verzoek, vragen 4, 5 en 10), waar ook de door hem voorgehouden vervolgingsfeiten

zouden hebben plaatsgevonden.

2.3.3. Verzoeker geeft in het kader van zijn huidige, volgend verzoek om internationale bescherming toe

dat hij gelogen heeft tijdens zijn eerste verzoek toen hij beweerde over de Afghaanse nationaliteit te

beschikken en als vluchteling in Pakistan te hebben gewoond en dat hij zelfs een valse dreigbrief zou

hebben neergelegd (verklaring volgend verzoek; notities van het persoonlijk onderhoud van 8 januari

2020 (hierna: notities), p. 3). Verzoeker legde dus niet alleen bewust leugenachtige verklaringen af,

maar bediende zichzelf tevens van valse documenten.

2.3.4. De Raad benadrukt dat een asielzoeker de verplichting heeft 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 aan de asielinstanties zodat

deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij

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

asielrelaas. Verzoeker stelt dat hij tijdens zijn eerste procedure een vals asielrelaas had aangehangen

op aanraden van een andere asielzoeker (notities, p. 2). Verzoeker is echter verantwoordelijk voor zijn

verklaringen, zijn verwijzing naar slechte raadgevingen door derden kunnen zijn gebrek aan

medewerking en het nalaten de waarheid te vertellen, niet verschonen, te meer nu verzoeker tevens van

bij de aanvang van de asielverhoren uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd gewezen op het belang de

waarheid te spreken. Er kan slechts worden vastgesteld dat verzoeker verkoos deze raadgevingen van

de asielinstanties niet te volgen. In casu is dit nog meer belastend nu verzoeker een volwassen

handelaar is en hij aldus professioneel transacties verricht met het doel hier winst uit te behalen.

Verzoeker had dus uit ervaring moeten weten dat hij meer winst haalde uit de waarheid indien hij

enigszins een gegronde vrees voor vervolging had. Verzoeker heeft zelf de afweging gemaakt. De

bewering dat hij niet de volledige waarheid had verteld omdat hij angst had de waarheid te vertellen,

enerzijds omdat hij toch niet zou worden geloofd en anderzijds “uit vrees om te worden gerepatrieerd

naar een land waar hij ernstige moeilijkheden had gekend” is deel van deze afweging en dan ook verder

een teken dat verzoeker het niet nuttig vond de waarheid te vertellen. De behandeling van een verzoek

om internationale bescherming geschiedt immers in vertrouwen en “vrees” kan geen reden zijn om in het

onthaalland onjuiste informatie omtrent zijn afkomst of asielrelaas te debiteren. Het manifest

misleidende karakter van zijn verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken en bij zijn persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal tijdens zijn eerste asielprocedure doet aldus fundamenteel

afbreuk aan zijn algehele geloofwaardigheid.

2.3.5. Bovendien werd verzoeker al tijdens het persoonlijk onderhoud in het kader van zijn eerste

verzoek om internationale bescherming uitvoerig geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof

werd gehecht aan zijn voorgehouden Afghaanse nationaliteit, werd dit ook zo gemotiveerd in de

beslissing van de commissaris-generaal. Ook in het kader van zijn beroepsprocedure volhardde

verzoeker in zijn verklaringen dat hij de Afghaanse nationaliteit zou bezitten. Uit de lezing van het arrest

blijkt dat de Raad met de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelt dat

verzoeker elke culturele, etnische en geografische verbondenheid met Afghanistan mist. Het is met

andere woorden pas nadat verzoeker voor voldongen feiten stond dat hij in het kader van zijn huidig,

volgend verzoek besloot de bevindingen van de commissaris-generaal en de Raad aangaande zijn

voorgehouden, doch ongeloofwaardige Afghaanse nationaliteit te bevestigen. Verzoeker blijft echter zijn

verblijf in Quetta volhouden.
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2.3.6. Ook dient vastgesteld dat verzoeker tot op heden strijdige verklaringen blijft afleggen met

betrekking tot zijn herkomst. Zo wordt er in het verzoekschrift herhaaldelijk op gewezen dat verzoeker

als kind van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan heeft geleefd, terwijl hij bij de DVZ liet optekenen dat

zowel hij als zijn ouders van Pakistan zijn en hierbij uitdrukkelijk stelde dat zijn voorgehouden afkomst

uit Afghanistan gelogen was (verklaring volgend verzoek, vraag 17). Ook tijdens het persoonlijk

onderhoud stelde verzoeker uitdrukkelijk dat hij geen band heeft met Afghanistan (“Waarom vertelde u

in het verleden eigenlijk dat u Afghaan was, hebt u er een band mee?”, “Ik heb geen band ermee. Maar

toen ik naar hier kwam, ik wist niet wat ik moest doen, ik verklaarde dat Ik Afghaan was.”, notities, p. 6).

Bovendien blijkt uit voormeld arrest van de Raad van 30 januari 2019 in het kader van verzoeker eerste

verzoek om internationale bescherming dat geenszins geloofwaardig is dat verzoeker van Afghaanse

afkomst was. Aldus is niet aannemelijk dat verzoeker, zoals wordt aangevoerd in het verzoekschrift, kind

van Afghaanse vluchtelingen zou zijn en als migrant in Pakistan zou hebben gewoond, laat staan dat

omwille van zijn beweerde achtergrond als kind van Afghaanse vluchtelingen problemen zou kennen in

geval van terugkeer naar Pakistan. Bovendien toont verzoeker niet aan hoe hij dan de Pakistaanse

nationaliteit zou hebben verworven.

2.3.7. Daarnaast blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij – uitgezonderd de valse dreigbrief en

voorgehouden Afghaanse nationaliteit – in huidig verzoek nog steeds verwijst naar de problemen zoals

hij deze in het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming reeds had uiteengezet

(notities, p. 2-3, p. 6-7, p. 12-13). De geloofwaardigheid van het door verzoeker voorgehouden

asielrelaas wordt echter ondermijnd door zijn vage, op sommige punten tegenstrijdige en

onaannemelijke verklaringen.

2.3.8. Zo verklaarde verzoeker in huidige procedure een eigen winkel te hebben uitgebaat waar hij

sauzen en/of siroop verkocht, terwijl hij in het kader van zijn eerste verzoek bediende zou zijn geweest

in een drankenwinkel (vragenlijst CGVS van 21 april 2017, vraag 3.5; notities, p. 12). Bovendien kan niet

worden ingezien dat, wanneer verzoeker werd gewezen op deze tegenstrijdigheden, hij plots – in

weerwil van zijn eerdere verklaringen – zou beweren dat wat hij in het verleden had verteld eigenlijk ook

een leugen zou zijn (“Het leek toen ook niet om uw winkel te gaan, u had een "baas"?”, “De dingen die ik

zei de eerste keer. Het was een leugen. Maar nu zei ik de waarheid, er is geen leugen.”, notities, p. 12).

Op de vraag waarover verzoeker dan nog allemaal had gelogen, stelde hij het zich niet meer te

herinneren (“Nog iets waarover u dan gelogen hebt?”, “Het was in 2017. Weet niet meer wat ik heb

gezegd.”, notities, p. 12; “Maar zelfs over kleine dingen, zoals dat u bediende was en niet eigenaar loog

u, waarom zou u dat doen?”, “Ik wist het toen niet, maakte een fout.”, notities, p. 13). Verzoekers

wisselende, vage en ontwijkende verklaringen wijzen erop dat verzoeker ook op heden de waarheid niet

vertelt.

2.3.9. Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij in het verzoekschrift stelt dat hij in het kader van zijn

huidig, volgend verzoek om internationale bescherming duidelijk maakte dat hij in zijn eerste verzoek

zowel over zijn asielmotieven als over zijn nationaliteit bedrieglijke verklaringen had afgelegd. Immers

verzoeker liet bij het invullen van de verklaring volgend verzoek op de Dienst Vreemdelingenzaken enkel

zijn nationaliteit aanpassen en hield verder vast aan zijn eerder asielrelaas (zie verklaring volgend

verzoek, vragen 15 en 19). Van verzoeker kan worden verwacht dat hij op dat moment minstens zou

aangeven dat hij tijdens zijn eerste verzoek om internationale bescherming niet enkel over zijn

nationaliteit maar ook over zijn relaas had gelogen. Ook bij aanvang van het persoonlijk onderhoud

mocht redelijkerwijs worden verwacht dat verzoeker gewag zou maken van eventuele bedrieglijke

elementen in zijn asielrelaas. Verzoeker liet bij aanvang van het persoonlijk onderhoud echter louter

optekenen dat zijn interview bij DVZ goed was verlopen en dat hij alle nieuwe redenen voor zijn volgend

verzoek had kunnen melden (“U heeft ondertussen opnieuw asiel aangevraagd, hoe verliep het

interview bij DVZ?”, “Het was goed.”, “Alle nieuwe redenen kunnen geven waarom u toen asiel wou

aanvragen?”, “Ja.”, notities, p. 3). Bovendien herhaalde verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud

duidelijk dat hij tijdens zijn eerste verzoek om internationale bescherming enkel over zijn nationaliteit had

gelogen maar wel de waarheid had verteld over zijn asielmotieven (notities, p. 3), zodat verzoeker niet

kan worden gevolgd waar hij in zijn verzoekschrift stelt dat het ging om een misverstand. Voorts blijkt uit

de notities van het persoonlijk onderhoud dat verzoeker in de vraag volgend op de in het verzoekschrift

geciteerde passage op pagina 3 van de notities van het persoonlijk onderhoud, expliciet verklaarde dat

hij voordien steeds de waarheid had verteld over zijn problemen (“Niet daardoor dat u negatief kreeg,

wel omdat u loog over uw nationaliteit?”, “Ja, dat waren de redenen.”, “Is er zo nog iets waarover u in

het verleden hebt gelogen?”, “Ik loog over niets anders, ik sprak over m'n problemen. Die zijn erger.”,

“Wat u voorheen zei over uw problemen, dat was de waarheid.”, “Ja, hetgeen ik zei in m'n eerste

interview.”, notities, p. 3).
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Daar waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij in feite bedoelde zich op dezelfde problematiek te

baseren, betreft dit een loutere post factum bewering die de vastgestelde tegenstrijdigheden niet kan

verschonen.

2.3.10. Verzoeker zijn opeenvolgende verklaringen gedurende huidige procedure zijn ook op meerdere

essentiële punten strijdig. Zo verklaarde verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud dat het

schietincident “einde van 2015” had plaatsgevonden en dat er vier doden waren (notities, p. 13), terwijl

hij het incident bij de DVZ nog in 2016 situeerde en sprak over drie doden en één gewonde (vragenlijst

CGVS, vraag 3.5). Daarnaast verklaarde verzoeker bij de DVZ dat hij zelf werd beschoten en de politie

reeds een halfuur nadien bij hem op bezoek kwam (vragenlijst CGVS, vraag 3.5), om dit tijdens zijn

persoonlijk onderhoud geheel tegen te spreken (“Werd u zelf beschoten? Of schoot men naar u?”, “Ze

schoten niet naar mij, laadden enkel het wapen.”, “Tijdens het vorige interview met het CGVS schoten

ze wel op u?”, “Ik zei zo geen woorden, ik zei een persoon laadde zijn wapen en toen stond ik aan de

ingang van de winkel, ik ging weg om mezelf te verstoppen. Zag niet wat er op de weg was.”, “U ging

meteen naar huis?”, “Ik ging niet naar mijn huis, naar m'n zus.”, “Wanneer kwam de politie dan naar de

winkel?”, “Twee of drie nachten nadien.”, “Vorige interview bij DVZ kwamen ze al 30 minuten na het

incident?”, “Mijn winkel was gesloten en ik ging naar huis, maar ze kwamen naar het Incident.”, notities,

p. 14). Dergelijke incoherente verklaringen over eenvoudige zaken, die overigens tot de kern van zijn

asielrelaas behoren, tonen aan dat verzoekers verklaringen niet op waar gebeurde ervaringen berusten.

2.3.11. De geloofwaardigheid van verzoekers relaas wordt verder ondermijnd door zijn vage, onwetende

en oppervlakkige verklaringen over het schietincident, de slachtoffers van het vuurgevecht, de personen

die het vuur openden, de personen die gearresteerd werden, de groepering die verzoeker bedreigde, de

bezoeken aan zijn winkel, de achtervolging waarvan hij slachtoffer was, zijn terugkeer naar Quetta, en

de ontvoering van zijn broer.

2.3.12. Zo had verzoeker amper informatie over de vier slachtoffers van het schietincident (“Maar kent u

hun namen?”, “Weet niet de naam van zoon, maar vader was Ab..”, “Wat weet u nog over hen?”, “Over

de Hazara's?”, “De vier die stierven?”, “Ik weet niet veel over hen, ik zag ze hen, in de winkel, kende de

vader, ze kochten goederen.”, notities, p. 14) en kon hij evenmin enige toelichting geven over Sipahe

Sahaba, zijn vermeende vervolgers (notities, p. 14-15). In dit verband dient opgemerkt dat verzoeker

Sipahe Sahaba pas voor het eerst tijdens zijn persoonlijk onderhoud aanduidde als zijn vervolgers en

hen bij de DVZ niet vermeldde, doch het slechts over de taliban had (vragenlijst CGVS, vragen 3.4 en

3.5; notities, p. 15). Dat verzoeker zijn eigen vermeende belagers niet kent, blijkt tevens nu hij tijdens het

persoonlijk onderhoud stelde dat zij “hetzelfde [zijn] als de taliban” (notities, p. 18), terwijl blijkt uit de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat dit twee verschillende organisaties zijn

(Wikipediapagina “Sipah-e-Sahaba Pakistan”). Bovendien liet verzoeker in het kader van zijn eerste

verzoek om internationale bescherming nog optekenen dat hij werd bedreigd door Lashkari Jangvi, nog

een andere gewapende groepering (notities van het persoonlijk onderhoud van 12 april 2018 in het

kader van verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming, p. 14). Evenmin bleek verzoeker

te weten wie er geschoten had (“Wie?”, “De personen op de auto, maar ik kende ze niet.”, notities, p.

15), noch wie nadien zou worden gearresteerd” (“Wie van hen werd gearresteerd?”, “Ik weet niet wie,

maar ze kwamen naar de shop, ze zeiden dat hun lid gearresteerd is met de auto, en ik zat er achter.”,

notities, p. 15). Hieruit kan enkel afgeleid worden dat de gebrekkig kennis van deze groepering louter

theoretisch is.

Verzoeker kon niet duiden wanneer en van wie hij vervolgens bezoek kreeg in zijn winkel (“Wanneer

kwamen ze naar de winkel?”, “Toen ik daar was kwamen ze.”, “Weet u wanneer?”, “Begin of midden van

2016.”, “Wie kwam?”, “Leden van die partij.”, p. 15), en bleef erbij dat hij zich diende te melden bij een

zekere ‘R.M.’, waarover hij geen informatie had en zonder te weten waar hij zich diende te melden

(notities, p. 15-16). Verzoeker kon ook hun verschillende bezoeken nadien niet concreet toelichten en

kon evenmin aangeven wanneer of door wie hij beweerdelijk was achtervolgd in Karachi in (“Wanneer

kwamen ze nadien nog naar de shop?”, “Ze kwamen verschillende keren, toen ik daar nog was in 2016

kwamen ze. Maar ik was niet in de shop, ik was buiten, jongere broer was daar.”, “Wanneer was dat

incident in Karachi?”, “Toen het probleem erger werd, ik kon niet meer daar blijven, ging naar Karachi,

was in 2016.”, “Exacte datum?”, “Nee, weet Ik niet.”, “Door wie werd u achtervolgd?”, “Mensen kwamen,

ze leken gevaarlijk, hadden een baard en tulband. Ze wuifden, ze wilden me zeggen dat ik naar hen

moest komen, dat ze iets moesten zeggen.”, “Hoe weet u dat ze Sipahe Sahaba waren?”, “Ik wist dat

niet, maar ze leken van hen te zijn, heb alleen maar problemen met hen.”, notities, p. 16). Bovendien

bracht verzoeker deze achtervolging in Karachi voor het eerst aan tijdens zijn persoonlijk onderhoud en

had hier geen zinnige uitleg voor (“Niet verteld de vorige keer over dit incident?”, “Ik werd het niet

gevraagd.”, p. 16).
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Zijn nalatigheid dit aan te geven bij de Dienst Vreemdelingenzaken ondergraaft dan ook de

waarachtigheid ervan. Bovendien kan niet worden ingezien waarom verzoeker nog terugkeerde naar

Quetta (“Waarom keerde u dan terug naar Quetta? Gevaarlijk?”, “Ik moest wel, toen ik in Karachi bleef,

ze waren achter mij aan het zoeken, in Quetta ook, toen ik werd lastiggevallen, ging ik terug naar

Quetta.”, notities, p. 16). Voorts verklaarde verzoeker dat zijn broer werd ontvoerd, maar bleef hij

opnieuw steken in vage en onwetende verklaringen (“Uw broer werd ontvoerd, wanneer was dat?”, “Een

maand na het eerste interview.”, “Hebt u een datum?”, “Ik ken de datum niet, maar één maand na het

eerste interview”, “U hebt dat ook niet verteld toen u opnieuw asiel aanvroeg?”, “Het gebeurde nadien,

na het interview.”, “Wie ontvoerde hem?”, “Zelfde mensen.”, “Wat gebeurde er?”, “Ze wilden hem niet

vrijlaten. Hij was minderjarig, ze vroegen losgeld, daarvoor lieten ze hem gaan. Ze drongen er op aan

om mijn whereabouts te geven.”, “Weet u nog iets over die kidnappers, wie ze zijn?”, “Ik weet niet wie ze

zijn, zelfde mensen met wie ik problemen heb.”, “Waar hielden ze uw broer vast?”, “Weet niet waar.”,

notities, p. 16-17). Gelet op voorgaande schuift verzoeker een relaas naar voor dat hij niet concreet en

eenduidig kan toelichten. Met zijn onduidelijke, vage en incoherente verklaringen maakt hij geenszins

aannemelijk te worden geviseerd door Sipahe Sahaba.

2.3.13. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat men bij de DVZ duidelijk aan verzoeker had

gevraagd “om kort te willen zijn in zijn antwoorden, en dat hij later, in het kader van zijn uitgebreid

gehoor op het CGVS wel verder in details zou kunnen spreken over zijn rekruteringsvrees”, wijst de

Raad 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. Dat verzoeker op de DVZ

werd gevraagd om kort te zijn in zijn antwoorden, neemt aldus niet weg dat hij van bij het begin

dergelijke essentiële aanpassingen had kunnen melden. Bovendien liet verzoeker tijdens het persoonlijk

onderhoud optekenen dat zijn interview bij de DVZ goed was verlopen en dat hij alle nieuwe redenen

voor zijn volgend verzoek had kunnen melden (“U heeft ondertussen opnieuw asiel aangevraagd, hoe

verliep het interview bij DVZ?”, “Het was goed.”, “Alle nieuwe redenen kunnen geven waarom u toen

asiel wou aanvragen?”, “Ja.”, notities, p. 3). De Raad wijst er nog op dat verzoeker eerder asiel had

aangevraagd en dus de geplogendheden kende van de procedure. Bovendien had hij toen flagrant

gelogen zodat kon verwacht worden dat verzoeker zijn best deed accuraat te zijn in zijn nieuwe

motieven. Verzoekers opmerking komt hoe dan ook voor als een post factum bewering, is niet enkel

ongegrond, maar eveneens laattijdig.

2.3.14. Verzoeker kan evenmin worden bijgetreden waar hij in het verzoekschrift stelt dat hij tijdens het

persoonlijk onderhoud op 8 januari 2020 niet in staat was om coherente en precieze verklaringen af te

leggen als gevolg van hoofdpijn en de medicatie die hij nam. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker

in zijn verzoekschrift uitgaat van een zeer selectieve lezing van de geciteerde passage uit het

persoonlijk onderhoud. Verzoeker refereerde tijdens het persoonlijk onderhoud weliswaar aan zijn

hoofdpijn en medicatie (plus een amulet), maar deed dit enkel om een spoedige beslissing van de

commissaris-generaal te bepleiten (“Afronden + verdere procedure”, “Ik wil enkel nog vragen om snel

een beslissing te krijgen, kan niet leven in een drukke plaats. Heb veel hoofdpijn, neem medicatie. Ik

gebruik ook <amulet>.”, notities, p. 19). Uit het administratief dossier blijkt aldus dat verzoeker in de loop

van zijn asielprocedure nooit gewag heeft gemaakt van een medische probleem dat hem zou

verhinderen deel te kunnen nemen aan de procedure, niettemin er uitdrukkelijk werd aangegeven dat

problemen gemeld moesten worden en bovendien zowel verzoeker zelf als de raadsman die hem

bijstond, bij het afronden van het verhoor de gelegenheid kregen om bijkomende opmerkingen te

maken. Voor zover de hiaten en incoherenties in verzoekers verklaringen te wijten zouden zijn aan zijn

toestand ter verhoor is het dan ook onaanvaardbaar dat verzoeker of zijn advocaat indien hij hiervan op

de hoogte was, er niet op gewezen zouden hebben. Verzoeker biedt aldus dan ook geen aannemelijk

verklaring voor de vastgestelde vaagheden en tegenstrijdigheden in zijn verklaringen. De Raad wijst er

nog op dat verzoeker desgevallend ook na het CGVS-verhoor bijkomende inlichtingen had kunnen

geven aan het CGVS. Hoe dan ook licht verzoeker in zijn verzoekschrift evenmin toe in welke mate de

hoofdpijn hem zou hebben verhinderd correcte verklaringen af te leggen, noch welke medicatie hij zou

hebben genomen, en op welke manier deze hem zou hebben verhinderd correcte verklaringen af te

leggen. Verzoeker blijft bij beweringen en legt geen begin van bewijs voor betreffende zijn

hoofdpijnklachten en medicatie.
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2.3.15. De Raad herhaalt dat ook de nieuwe aangevoerde problemen niet in het minst een nood aan

internationale bescherming kunnen aantonen. Bovendien legt verzoeker geen enkel (begin van) bewijs

neer ter staving van de problemen die hij zou hebben gehad, noch van de winkel die hij zou hebben

uitgebaat, noch van andere nuttige gegevens, wat niet aanvaardbaar is. Verzoekers verklaring te

worden geviseerd blijft aldus niet meer dan een blote bewering.

2.3.16. Gelet op voorgaande vaststellingen hecht de Raad geen enkel geloof aan het door verzoeker

voorgehouden asielrelaas.

2.3.17. De door verzoeker neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Verzoekers identiteitskaart, enkele bankdocumenten, twee overlijdensaktes van zijn ouders, een

schooldocument, een ‘local certificate’, een rijbewijs, een fotokopie van de identiteitskaarten van zijn

vader en een uittreksel van verzoekers paspoort zijn documenten die verzoekers identiteit en

nationaliteit betreffen, doch niets bijbrengen aan verzoekers asielrelaas.

2.3.18. 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.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

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

2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pdf,

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.

Uit voornoemde informatie blijkt duidelijk dat de veiligheidssituatie in geheel Pakistan de voorbije jaren

sterk verbeterd is en deze trend zich in het voorbije jaar heeft verder gezet. Zo is er sprake van een

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

sektarisch geïnspireerde veiligheidsincidenten. Ook het aantal te betreuren burgerdoden en gewonden

is in geheel Pakistan sterk gedaald. Uit dezelfde informatie blijkt echter ook dat de veiligheidssituatie in

bepaalde Pakistaanse regio’s op heden problematisch blijft. Het noordwesten van Pakistan wordt nog

steeds geteisterd door opflakkerend geweld, gepleegd door zowel militanten als 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 tribale districten in

Khyber-Pakhtunkwa (KP) (de voormalige FATA). Deze districten werden in mei 2018 aan Khyber-

Pakhtunkwa toegevoegd en vormen sindsdien administratief deel van de provincie. In bepaalde van

deze districten, meer specifiek Noord- en Zuid-Waziristan, is de veiligheidssituatie precair. Hoewel de

situatie in de overige delen van KP en 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.
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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 Balochistan.

Uit voormelde informatie blijkt 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 de minder bevolkte tribale districten in KP. De opstand in

Balochistan wordt doorgaans als een ‘low-level 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 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, Hindus en de sjiitische Hazara-minderheid geviseerd werden. Het aantal

veiligheidsincidenten in Balochistan daalde in 2018-2019 ten opzichte van het voorbije jaar. Echter steeg

het aantal slachtoffers bij deze incidenten, wat erop wijst dat de gepleegde aanslagen dodelijker zijn,

maar bleef het aantal burgerslachtoffers nog steeds relatief beperkt in de provincie.

Uit de beschikbare informatie blijkt aldus dat er in Balochistan, 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.

2.5. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.5.1. 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.

2.5.2. 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.
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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 dertig juni tweeduizend twintig 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


