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 nr. 244 466 van 19 november 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X (alias: 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 (alias: X), die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 

2 maart 2020 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen van 12 februari 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 maart 2020 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op het arrest nr. 238 077 van 7 juli 2020 waarbij de zaak verwezen wordt naar de algemene rol. 

 

Gelet op de beschikking van 8 oktober 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat  

M. DE ROECK en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

U zou over de Pakistaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit Bara Gate, Peshawar. Uw 

vader en broer zouden naar Afghanistan op Jihad getrokken zijn. U zou beschuldigd zijn van 

collaboratie met de Taliban. U zou driemaal opgepakt zijn door de autoriteiten. U zou naar België 

vertrokken zijn waar u op 15 februari 2005 een eerste asielaanvraag indiende. U legde geen enkel 

document voor ter ondersteuning van uw asielaanvraag. Op 30 juni 2005 nam het CGVS een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Uw beroep werd verworpen. 
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In de jaren hierna keerde u niet terug naar Pakistan. U diende enkele regularisatieaanvragen in. In 2009 

heeft u een paspoort aangevraagd bij de Pakistaanse ambassade in België. U legde hiertoe een 

geboorteakte voor die u in 2008 verkreeg. Dit paspoort werd verlengd en u verloor het recent, iets dat u 

heeft aangegeven bij uw ambassade. 

Op 03 augustus 2015 diende u een tweede asielaanvraag in. U verklaarde algemeen de Taliban te 

vrezen. Op 1 oktober 2015 nam het CGVS deze asielaanvraag in overweging. Ter ondersteuning van 

uw tweede asielaanvraag legt u volgende documenten voor: kopies van een aantal pagina’s van uw 

verloren paspoort, de aangifte van het verlies met ontvangstbewijs, een geboorteakte met vertaling. U 

verwijst naar een brief van uw Belgische advocaat. 

Op 12/11/2015 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire beschermingsstatus. U tekende hiertegen beroep aan, maar op 26/02/2016 werd deze 

beslissing gevolgd door de RvV. 

Zonder teruggekeerd te zijn naar Pakistan diende u op 04/09/2019 een derde verzoek tot internationale 

bescherming in. U verwijst naar een vrees voor terroristen in Pakistan. Bovendien zou u al jaren geen 

contact meer hebben met uw familie. Ter ondersteuning van uw verzoek legt u een kopie van een 

Pakistaans paspoort neer. Hieruit dient te blijken dat uw identiteit eigenlijk K.M. (…), geboren op 

30/03/1988 te Peshawar is. Ook legt u documenten i.v.m. uw regularisatieaanvraag in. 

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. 

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

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij 

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

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

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

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk. 

Uit het administratief dossier blijkt immers dat u naar aanleiding van onderhavig verzoek geen 

bijkomende inhoudelijke verklaringen hebt afgelegd en evenmin nieuwe documenten of bewijsstukken 

hebt aangebracht die betrekking hebben op uw verzoek. U beperkt zich integendeel louter tot een 

verwijzing naar asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet, nl. een vrees voor terroristen in 

Pakistan. Echter werd uw relaas in het verleden reeds meermaals ongeloofwaardig bevonden, waarbij 

deze beoordeling in beroep bevestigd werd. Dat u nu, bij uw derde verzoek, enkel in de meest 

algemene verwoordingen verwijst naar dezelfde vrees is dan ook niet ernstig te nemen. 

Dat u geen contact meer zou hebben met uw familie in Pakistan, voegt niets wezenlijks toe aan uw 

dossier. 

Wat betreft de door u neergelegde documenten kan wat betreft de kopie van uw paspoort enkel 

vastgesteld worden, dat u in het verleden mogelijks niet enkel gelogen heeft over uw identiteit, maar dit 

ook nog eens wist te ondersteunen met vervalste documenten. Tijdens uw tweede verzoek legde u 

immers een kopie voor van een Pakistaans paspoort waaruit dient te blijken dat u K.T. (…), geboren op 

31/12/1988 te Peshawar bent, terwijl u bij uw huidig verzoek een kopie van een paspoort neerlegt 

waaruit blijkt dat u K.M. (…), geboren op 30/03/1988 te Peshawar bent. Vooreerst dient hierover 

opgemerkt dat kopies steeds een beperkte bewijswaarde hebben daar ze steeds onderhevig kunnen 

zijn aan allerlei vormen van knip- en plakwerk. Ten tweede blijkt uit toegevoegde informatie dat in 

Pakistan vele soorten documenten vervalst worden. Ten derde blijkt hieruit dat uw algemene 

geloofwaardigheid enkel verder ondermijnd wordt door de vaststelling dat u zelfs over uw identiteit nooit 

oprechte verklaringen aflegde. De aanvraag tot regularisatie voegt niets wezenlijks toe aan uw 

asieldossier. 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter 

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

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

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een 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 
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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.pdf 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 Khyber-Pakhtunkwa te 

worden beoordeeld. 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de militaire operaties in de tribale districten van Khyber-

Pakhtunkwa (de voormalige FATA), 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. In mei 2018 werden de voormalige tribale districten van FATA aan Khyber-Pakhtunkwa 

toegevoegd en vormen zij sindsdien administratief deel van de provincie. De veiligheid in de voormalige 

FATA-districten, met uitzondering van Noord- en Zuid-Waziristan, is de voorbije jaren sterk verbeterd 

door de opeenvolgende militaire campagnes in de regio en het verbreken van de macht van de 

gewapende groeperingen. Deze zijn weliswaar nog steeds actief in het gebied, maar het Pakistaanse 

leger behoudt de controle over het grondgebied. 

Daar waar er in de eerste helft van 2018 een verhoogd aantal aanslagen plaatsvonden tijdens de 

verkiezingsperiode, daalde het geweld in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. Zowel 

het aantal terroristische aanslagen als het aantal veiligheidsoperaties nam af. Het geweld dat plaatsvindt 

in de provincie is daarenboven hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de Pakistaanse 

veiligheidsdiensten, burgers met een specifiek profiel, militante doelwitten of overheidsinstellingen 

geviseerd worden. Diverse bronnen maken voorts melding van een significante daling in het aantal 

slachtoffers, en uit de beschikbare informatie blijkt dat het aantal burgerslachtoffers in de provincie 

relatief beperkt is. UN OCHA maakt bovendien geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de 

provincie, hoewel er sprake is van interne ontheemding in bepaalde districten van de voormalige FATA. 

Er dient aldus geconcludeerd te worden dat, hoewel er zich in de provincie Khyber-Pakhtunkwa, 

uitgezonderd Noord- en Zuid-Waziristan, met enige regelmaat incidenten voordoen, er niet kan gesteld 

worden dat de mate van willekeurig geweld in de provincie dermate hoog is dat zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pdf
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aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bedoelde 

ernstige bedreiging. 

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 Khyber-Pakhtunkwa in uw hoofde dermate 

verhogen dat er moet aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Khyber-Pakhtunkwa 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 Khyber-

Pakhtunkwa . 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. 

C. Conclusie 

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden 

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet. 

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing. 

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond 

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn 

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet). 

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande 

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om 

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element 

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van 

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.” 

  

2. Het verzoekschrift 

 

2.1. Verzoeker beroept zich in zijn “VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE” in wat zich aandient als een 

enig middel op de schending van “het artikel 1 A 2 van het verdrag van GENEVE van 28/07/1951 en de 

artikels 48,1, 2 en 3 van de wet van 15/12/1980 en de artikels 2,3 en 5 van de wet van 29/07/1991”. 

 

Verzoeker voert aan: 

“Vooreerst dient aangestipt te worden dat zijn relaas in het kader van artikel 1 A 2 van het Verdrag van 

GENEVE valt. 

Zijn aanvraag wordt geweigerd niettegenstaande het feit dat hij al eerder documenten alsmede kopij zijn 

paspoort had neergelegd. 

Deze werden destijds in twijfel getrokken niettegenstaande de neergelegde documenten. Gezien de 

situatie in PAKISTAN is hij in 2005 moeten vluchten. 

Aangezien de huidige politieke situatie in PAKISTAN blijft er een reëel risico bestaan voor zijn leven al 

poogt het CGVS het tegendeel te bewijzen. 

Men hoeft alleen maar naar de nieuwsberichten te luisteren of te kijken om vlug mogelijk overtuigd te 

zijn. 

Zelfs het CGVS betwist dit niet in de getroffen beslissing dat er een ernstige schade bestaat in de zin 

van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet. Het gaat over willekeurig of blind geweld (zie bladzijde 2 

paragrafen 7, 8 en 9). 

Het blijkt echter (dixit CGVS) dat de veiligheidssituatie in bepaalde regio’s op heden problematisch blijft. 

Het noordwesten van PAKISTAN wordt nog steeds geteisterd door opflakkerend geweld, gepleegd door 

zowel militanten als regeringstroepen. De situatie is verontrustend en zorgwekkend. 

De situatie In het district van KHYBER-PAKHTUNKWA (waar hij afkomstig is) kan als veiliger 

bestempeld worden maar dit betekent niet dat alle gevaar geweken is. Het risico blijft nog altijd bestaan. 

Er vallen nog steeds burgerslachtoffers al zijn deze beperkt maar het gevaar blijft alweer te bestaan. 

Met regelmaat doen er zich incidenten voor. 

Het zijn terroristische aanslagen, sektarisch geweld enz. Ook vallen er honderden burgerslachtoffers. 

Het risico blijft nog altijd bestaan. 

Dat de redenering van tegenpartij foutief is. Zo er het minste gevaar zou zijn moet verzoeker worden 

beschermd. Het moet over een risico 0 gaan. 

Een terugkeer naar zijn land houdt in een schending van het non-refoulementbeginsel”. 
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2.2. Verzoeker vraagt gelet op het voorgaande om de “Cassatie te bevelen” van de bestreden 

beslissing. 

 

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog geen stukken of documenten bij het onderhavige 

verzoekschrift. 

 

3. Beoordeling van de zaak 

 

3.1. Waar verzoeker vraagt om de cassatie van de bestreden beslissing te bevelen, dient vooreerst te 

worden opgemerkt dat de Raad op grond van artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1°, 2° en 3° van de voormelde 

wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) de bestreden beslissing van de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen slechts kan bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, 

vernietigen.  

 

3.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist verder dat zowel de geschonden rechtsregel of het 

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel 

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. 

 

Artikel 5 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen luidt als volgt: 

“Dringende noodzakelijkheid ontslaat het bestuur niet van de plicht zijn handelingen uitdrukkelijk te 

motiveren”. 

 

Verzoeker duidt op generlei wijze hoe het voormelde artikel door de bestreden beslissing zou (kunnen) 

zijn geschonden. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd. 

 

3.3. Artikel 48/1 is een bepaling die niet in de Vreemdelingenwet is opgenomen. Derhalve wordt deze 

schending door verzoeker niet op dienstige wijze opgeworpen. 

 

3.4. Verzoeker preciseert voorts niet op welke wijze artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet, hetwelk 

overigens op louter algemene wijze bepaalt welke vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon 

die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden erkend, zou (kunnen) zijn 

geschonden. De schending van dit artikel wordt bijgevolg ook niet dienstig aangevoerd. 

 

3.5. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 

juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te 

verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen 

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker 

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele 

motiveringsplicht bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

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. 

 

3.6. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht 

noch betwist waar terecht wordt gesteld dat in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden konden 

worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd 

en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.  

 

3.7. De bestreden beslissing is geschraagd op artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden 

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

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

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

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

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

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het 
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voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 

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

ontvankelijk. 

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft 

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2 

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek 

rechtvaardigen”. 

 

In het licht van voormelde bepaling, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: 

“In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij 

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

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

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

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk. 

Uit het administratief dossier blijkt immers dat u naar aanleiding van onderhavig verzoek geen 

bijkomende inhoudelijke verklaringen hebt afgelegd en evenmin nieuwe documenten of bewijsstukken 

hebt aangebracht die betrekking hebben op uw verzoek. U beperkt zich integendeel louter tot een 

verwijzing naar asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet, nl. een vrees voor terroristen in 

Pakistan. Echter werd uw relaas in het verleden reeds meermaals ongeloofwaardig bevonden, waarbij 

deze beoordeling in beroep bevestigd werd. Dat u nu, bij uw derde verzoek, enkel in de meest 

algemene verwoordingen verwijst naar dezelfde vrees is dan ook niet ernstig te nemen. 

Dat u geen contact meer zou hebben met uw familie in Pakistan, voegt niets wezenlijks toe aan uw 

dossier. 

Wat betreft de door u neergelegde documenten kan wat betreft de kopie van uw paspoort enkel 

vastgesteld worden, dat u in het verleden mogelijks niet enkel gelogen heeft over uw identiteit, maar dit 

ook nog eens wist te ondersteunen met vervalste documenten. Tijdens uw tweede verzoek legde u 

immers een kopie voor van een Pakistaans paspoort waaruit dient te blijken dat u K.T. (…), geboren op 

31/12/1988 te Peshawar bent, terwijl u bij uw huidig verzoek een kopie van een paspoort neerlegt 

waaruit blijkt dat u K.M. (…), geboren op 30/03/1988 te Peshawar bent. Vooreerst dient hierover 

opgemerkt dat kopies steeds een beperkte bewijswaarde hebben daar ze steeds onderhevig kunnen 

zijn aan allerlei vormen van knip- en plakwerk. Ten tweede blijkt uit toegevoegde informatie dat in 

Pakistan vele soorten documenten vervalst worden. Ten derde blijkt hieruit dat uw algemene 

geloofwaardigheid enkel verder ondermijnd wordt door de vaststelling dat u zelfs over uw identiteit nooit 

oprechte verklaringen aflegde. De aanvraag tot regularisatie voegt niets wezenlijks toe aan uw 

asieldossier. 

(…) 

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.pdf 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 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_pakistan_security_situation_report_20191030.pdf
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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 Khyber-Pakhtunkwa te 

worden beoordeeld. 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de militaire operaties in de tribale districten van Khyber-

Pakhtunkwa (de voormalige FATA), 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. In mei 2018 werden de voormalige tribale districten van FATA aan Khyber-Pakhtunkwa 

toegevoegd en vormen zij sindsdien administratief deel van de provincie. De veiligheid in de voormalige 

FATA-districten, met uitzondering van Noord- en Zuid-Waziristan, is de voorbije jaren sterk verbeterd 

door de opeenvolgende militaire campagnes in de regio en het verbreken van de macht van de 

gewapende groeperingen. Deze zijn weliswaar nog steeds actief in het gebied, maar het Pakistaanse 

leger behoudt de controle over het grondgebied. 

Daar waar er in de eerste helft van 2018 een verhoogd aantal aanslagen plaatsvonden tijdens de 

verkiezingsperiode, daalde het geweld in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. Zowel 

het aantal terroristische aanslagen als het aantal veiligheidsoperaties nam af. Het geweld dat plaatsvindt 

in de provincie is daarenboven hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de Pakistaanse 

veiligheidsdiensten, burgers met een specifiek profiel, militante doelwitten of overheidsinstellingen 

geviseerd worden. Diverse bronnen maken voorts melding van een significante daling in het aantal 

slachtoffers, en uit de beschikbare informatie blijkt dat het aantal burgerslachtoffers in de provincie 

relatief beperkt is. UN OCHA maakt bovendien geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de 

provincie, hoewel er sprake is van interne ontheemding in bepaalde districten van de voormalige FATA. 

Er dient aldus geconcludeerd te worden dat, hoewel er zich in de provincie Khyber-Pakhtunkwa, 

uitgezonderd Noord- en Zuid-Waziristan, met enige regelmaat incidenten voordoen, er niet kan gesteld 

worden dat de mate van willekeurig geweld in de provincie dermate hoog is dat zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn 

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bedoelde 

ernstige bedreiging. 

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 Khyber-Pakhtunkwa in uw hoofde dermate 

verhogen dat er moet aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Khyber-Pakhtunkwa 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 Khyber-

Pakhtunkwa . 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.” 

 

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde motieven niet één concreet en dienstig argument 

aan. Hij vergenoegt zich ertoe op bijzonder algemene wijze te verwijzen naar de door hem neergelegde 

documenten en de situatie in Pakistan in 2005, boudweg te poneren dat er gezien de huidige politieke 

situatie in Pakistan een reëel risico voor zijn leven blijft bestaan, aan te geven dat zulks zou blijken uit 

niet nader genoemde “nieuwsberichten” en te verwijzen naar hetgeen omtrent de veiligheidssituatie in 

zijn land en regio van herkomst wordt gesteld in de bestreden beslissing. Het spreekt voor zich dat 

verzoeker hiermee op generlei wijze afbreuk doet aan de veelheid aan pertinente en terechte motieven 

zoals opgenomen in de bestreden beslissing.  

 

3.8. In acht genomen hetgeen voorafgaat, brengt verzoeker geen nieuwe elementen aan die de kans 

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. 
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Derhalve heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in de bestreden 

beslissing ten aanzien van verzoeker terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van zijn (volgend) 

verzoek om internationale bescherming. 

 

3.9. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de 

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 6 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Artikel 3 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 6 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien november tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  J. BIEBAUT 


