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nr. 245 508 van 7 december 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. LANDUYT

Bloemendalestraat 147

8730 BEERNEM

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 14 april 2020 heeft

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

20 maart 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 het administratief dossier.

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

Gelet op de beschikking van 19 oktober 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 november

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

F. LANDUYT en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, geboren te Jallalabad. Het ouderlijk huis bevond zich

in het dorp Sangori in het district Kot. U bent Pashtoen van etnische origine en moslim. U bent

ongehuwd. Van 1982 tot 2002 woonde u met uw ouders in Peshawar (Pakistan), vanaf 1985 op legale

wijze. Omwille van problemen met de Pakistaanse autoriteiten verliet u Pakistan, en diende u in België

op 1 februari 2002 een eerste asielaanvraag in. U zegt dat u in 2001 geprobeerd heeft de Pakistaanse

nationaliteit te bekomen, maar omdat u bepaalde papieren weigerde te tekenen, omdat er expliciet werd

gevraagd de Islam als uw godsdienst te erkennen met Mohammad als zegel van de profeten, werd de
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dienstdoende officier boos en gaf hij u een bevel om Pakistan binnen de vierentwintig uur te verlaten. U

keerde niet terug naar Afghanistan maar kwam naar België waar u zich vluchteling verklaarde.

Op 9 april 2002 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een

bevestigende beslissing van weigering van verblijf omdat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

beweerde nationaliteit. U diende geen beroep in bij de Raad van State.

Op 19 september 2003 diende u een tweede asielaanvraag in omdat uw ouders zouden gearresteerd

zijn door de Pakistaanse Immigratiedienst. Tijdens de arrestatie werden in uw huis verboden boeken

gevonden, en zou u als anti-religieus zijn bestempeld. Uw tweede asielaanvraag werd door de Dienst

Vreemdelingenzaken niet in overweging genomen en werd op 9 september 2003 afgesloten met een

bijlage 13quater.

Op 24 april 2007 diende u in België een derde asielaanvraag in. U verklaart dat uw ouders in 2003 zijn

teruggekeerd naar Afghanistan. Eén tot twee weken geleden zou er een operatie van Afghaanse en

Amerikaanse militairen hebben plaatsgehad in Shinwari waarbij uw dorp werd aangevallen omdat men

op zoek was naar u en andere mensen, die vroeger in Pakistan hadden gewoond. U zegt dat de

Pakistaanse autoriteiten een lijst hebben samengesteld van personen die als gevaarlijk worden

bestempeld en deze hebben doorgegeven aan de Afghaanse autoriteiten. Uw naam zou op de lijst staat

omdat u in 2001 geweigerd hebt bepaalde papieren te ondertekenen omdat de naam van de Profeet

erop vermeld stond en u vond dat het een schande was dat diens naam op een bureaucratisch

document fungeerde. Hierop zou men u beschuldigd hebben een “Talib” te zijn. Omdat de Afghaanse

autoriteiten Pakistan ervan beschuldigen terroristen naar Afghanistan te sturen zouden ze een lijst

hebben opgemaakt om duidelijk te stellen dat deze personen geen Pakistanen zijn maar Afghanen. U

legt terzake een krantenartikel neer en een “Taskara” (Afghaanse identiteitskaart).

Op 21/08/2007 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. U tekende geen beroep aan.

Zonder teruggekeerd te zijn naar uw land van herkomst, diende u op 13/09/2019 een vierde verzoek tot

internationale bescherming in. In tegenstelling tot uw eerdere verzoeken gaf u nu aan dat u niet enkel

Pakistaan bent, maar dat u ook in Pakistan geboren bent op een andere datum dan diegene die u

voorheen opgaf en dat uw naam anders is. Zo zou u in Kohat geboren en getogen zijn. In 2013 zou u

naar Italië gegaan zijn, waar u een verzoek tot internationale bescherming indiende, iets dat u enkele

jaren later in Frankrijk en Duitsland herhaalde. U verklaart een uitgesproken mening te hebben over

religieuze vrijheid die u publiekelijk deelt op uw Youtube kanaal. U legt uw Pakistaanse identiteitskaart

neer, enkele geboorteaktes en een kopie van één pagina uit uw paspoort. Tevens verwijst u naar uw

Youtube- kanaal onder naam van Z.I. (…).

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.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt met betrekking tot gebeurtenissen die geen verband

houden met uw vorig verzoek, moet immers worden benadrukt dat deze niet overtuigen.

Heden verklaart u immers en dit in duidelijk tegenstrijd met uw vroegere verklaringen dat u een geboren

en getogen Pakistaan bent. Uit de door u neergelegde documenten kan aanvaard worden dat u A.Z.I.

(…), geboren op 05/06/1970 te Kohat, Pakistan bent en niet K.Z. (…), geboren op 15/05/1975 te

Jalalabad, Afghanistan. Echter voegen deze nieuwe elementen niets wezenlijks toe aan uw verzoek tot

internationale bescherming; ze bevestigen enkel het duidelijke vermoeden dat het CGVS reeds jaren

eerder naar voren bracht: nl. dat u geen Afghaan bent. Dat het u bijna 20 jaren en vier verzoeken kostte

vooral u zelfs dit meest elementaire element kon toegeven, spreekt boekdelen over uw algemene

oprechtheid en geloofwaardigheid. Het feit dat u een Pakistaans burger bent, is op zich onvoldoende om

te spreken van een gegronde vrees voor vervolging. We dienen hierbij ook te kijken naar uw

verklaringen over de vrees die u meent te koesteren en deze weten zeker niet te overtuigen.
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U beweerde immers dat u een Youtube-blogger bent met een uitgesproken mening over religieuze

zaken, iets dat strafbaar kan zijn in Pakistan. Vooreerst dient hierover opgemerkt dat u reeds in het

verleden bij uw vorige verzoeken verwees naar uw problemen omwille van uw religieuze opvattingen.

deze werden toen reeds als ongeloofwaardig beschouwd. Dat u nu (weliswaar onder een andere vorm)

net als in 2002 een vrees koestert omwille van uw religieuze overtuigingen komt dus al weinig

overtuigend over. Ten tweede mag de ernst van uw boodschap en de draagwijdte van uw YouTube-

kanaal zeker betwijfeld worden. Zo is uw oudste boodschap nauwelijks een maand oud, heeft u slechts

4 abbonees en is het aantal weergaven van uw video's zeer laag (het merendeel onder de 10 en dit is

dan nog inclusief het onderzoek van het CGVS wat u enkele "views" opleverde). Het lijkt er dan ook

sterk op dat u dit kanaal enkel oprichtte in het kader van uw huidige verzoek en dat uw "boodschap"

geen enkele draagwijdte heeft. U kunt immers op geen enkele manier aantonen dat de Pakistaanse

autoriteiten (of wie dan ook in Pakistan) weet zou hebben van uw video's en als ze hier al weet van

zouden hebben, kunt u niet aantonen dat hier enig gevolg aan gehecht zou worden. Ook de vaststelling

dat één van uw video's in het Spaans is, terwijl uit uw dossier nergens blijkt dat u in Spanje verbleef,

zegt veel over uw algemene oprechtheid. Er kan dan ook geen enkel geloof worden gehecht aan uw

bewering dat u wegens uw "uitgesproken mening over religieuze zaken" een vrees voor vervolging in

Pakistan zou moeten kennen.

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

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 (zijnde dat u geboren bent te Kohat), dient in casu de veiligheidssituatie in

de provincie Khyber-Pakhtunkwa te worden beoordeeld.



RvV X - Pagina 4

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.

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 een eerste middel op de: “Schending van de artikelen 48/3, 48/4 en 57/6

van de Vreemdelingenwet en schending van het internationaal Verdrag betreffende de status van

Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij Wet van 26 juni 1953, alsook

het beginsel van behoorlijk bestuur”.

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting omtrent de motiveringsplicht en omtrent de bewijslast in en

de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming.
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Vervolgens betoogt hij:

“Mijn verzoeker heeft aangetoond dat hij een uitgesproken mening heeft over religieuze vrijheid. Dit

wordt niet betwist. Men stelt dat gelet op de recente posts er aan de oprechtheid kan getwijfeld worden.

Tevens acht men het weinig waarschijnlijk dat de Pakistaanse autoriteiten van zijn activiteit op de

hoogte zijn.

Vooreerst gaat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de stzaatlozen voorbij aan de

godslastering wetgeving. De artikelen 295 B en 295 C van het Pakistaanse wetboek van strafrecht

bepalen sinds 1986 dat, wanneer iemand de Koran beledigt, hij veroordeeld moet worden tot

levenslang. Als iemand Mohammed onteert, wacht hem op grond van deze wet de doodstraf. In 2001

verklaarde de actiegroep Jubilee Campaign, dat deze wet in de praktijk misbruikt wordt om geschillen

tussen christenen en moslims te beslechten. Extremistische moslimgroepen hitsen daarbij soms

menigtes op tot buitenrechtelijke executies van de aangeklaagde persoon. Volgens Open Doors, een

stichting die zich inzet voor vervolgde christenen, zaten er in juni 2003 nog zeven christenen vast op

beschuldiging van godslastering. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan die de

omstreden strafrechtartikelen, met name 295 C, veroordeelt.

Dat hij pas recent berichten via Youtube gepost heeft is momgelijks juist, maar is een verderzetting van

zijn engagement, dat reeds dateert van 2002 in zijn land. Op deze manier kan men bezwaarlijk spreken

van opportunisme of opgeklopt gedrag, wanneer dat reeds meer dan 18 jaar bezig is. Het Youtube

kanaal is louter één van de manieren waarop zijn overtuiging zich openbaart.

III.5. Uit informatie vervat in zijn administratief dossier en uit zijn verklaringen, blijkt dat hij gedurende

drie maande is teruggekeerd naar Afghanistan. Hij reisde op 22 augustus 2018 naar Afghanistan om

vervolgens op 20 november 2018 terug te keren. Daar deze informatie aanleiding kan geven tot een

heroverweging van de hem eerder toegekende subsidiaire beschermingsstatus werd hij opgeroepen

voor gehoor. Dit gehoor vond plaats op 24 juli 2019.

III.6. Het CGVS merkt op dat artikel 55/5 Vreemdelingenwet bepaalt dat de hoedanigheid van subsidiair

beschermde verloren gaat wanneer de omstandigheden in verband waarmee deze hoedanigheid was

verleen, niet langer bestaan of zodanig gewijzigd zijn dat deze bescherming niet langer nodig is. Dit is

het geval wanneer niet meer aan de voorwaarden voor verlening van de subsidiaire beschermingsstatus

wordt voldaan (naar analogie HvJ, Salahadin Abdulla (C-175/08) e.a. tegen Bundesrepublik

Deutschland, 2 maart 2010, para. 6 ). Er dient hierbij te worden nagegaan of de verandering van de

omstandigheden die hebben geleid tot het toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus een

voldoende ingrijpend en nietvoorbijgaand karakter heeft om het reële risico op ernstige schade weg te

nemen. De verandering van omstandigheden is "ingrijpend en niet-voorbijgaand" in de zin van artikel

55/5 Vreemdelingenwet, wanneer de factoren die aan het reëel risico op ernstige schade ten grondslag

hebben gelegen, kunnen worden geacht duurzaam te zijn weggenomen. De beoordeling of de

verandering van omstandigheden ingrijpend en niet-voorbijgaand is, houdt dus in dat er geen reëel

risico bestaat om te worden blootgesteld aan ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2

Vreemdelingenwet naar analogie HvJ, Salahadin Abdulla (C-175/08) e.a.tegen Bundesrepublik

Deutschland, 2 maart 2010, para. 7).”

2.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de: “Schending van de artikelen 48/3, 48/4 en 57/6

van de Vreemdelingenwet en schending van het internationaal Verdrag betreffende de status van

Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij Wet van 26 juni 1953, alsook

het beginsel van behoorlijk bestuur.

III.2. Mijn verzoeker dient te benadrukken dat hem de subsidiaire beschermingsstatus moet toegekend

worden omdat er (1) enerzijds werd vastgesteld dat er in zijn regio van herkomst een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) Vreemdelingenwet bestond, en er (2) anderzijds

vastgesteld werd dat hij zich niet aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de

veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kon onttrekken door zich in een ander deel van Pakistan te

vestigen.

III.3. Het CGVS benadrukt is zijn beleidsnota dat personen die zoals mijn verzoeker religieus kritisch

zijn, gevaar lopen. (…)

III.3. Het is dan ook onomstotelijk zo dat bij een terugkeer mijn verzoeker gevaar loopt in de zin van art.

48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2.3. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om “de nietigverklaring” van de bestreden beslissing

te bevelen en hem internationale bescherming te verlenen.

2.4. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog een beleidsnota van het CGVS inzake Pakistan bij het

verzoekschrift (bijlage 3).
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3. Beoordeling van de zaak

3.1. Waar verzoeker vraagt om de nietigverklaring 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 voorts 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.

Verzoeker preciseert, benevens in zoverre hij zich beroept op de motiveringsplicht, niet op welk

“beginsel van behoorlijk bestuur” hij doelt. Evenmin geeft hij aan op welke wijze dit zou zijn geschonden.

Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

3.3. De formele motiveringsplicht 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 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.

3.4. 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.

3.5. Dient verder te worden opgemerkt dat, waar hij betoog voert omtrent een terugkeer naar

Afghanistan ten gevolge waarvan hij zou zijn opgeroepen voor een gehoor in het kader van een

heroverweging van de aan hem toegekende subsidiaire beschermingsstatus en inzake de toepassing, in

dit kader, van artikel 55/5 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), verzoeker

motieven aanvecht die in het geheel niet in de bestreden beslissing zijn opgenomen en een betoog

voert dat op hem op generlei wijze van toepassing is. Derhalve kan worden aangenomen dat de

betreffende passage in het verzoekschrift is terechtgekomen ten gevolge van onzorgvuldig kopieer- en

plakwerk vanwege verzoekers advocaat en wordt deze verder niet in aanmerking genomen.

3.6. 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

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 vooreerst met recht gemotiveerd:
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“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.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt met betrekking tot gebeurtenissen die geen verband

houden met uw vorig verzoek, moet immers worden benadrukt dat deze niet overtuigen.

Heden verklaart u immers en dit in duidelijk tegenstrijd met uw vroegere verklaringen dat u een geboren

en getogen Pakistaan bent. Uit de door u neergelegde documenten kan aanvaard worden dat u A.Z.I.

(…), geboren op 05/06/1970 te Kohat, Pakistan bent en niet K.Z. (…), geboren op 15/05/1975 te

Jalalabad, Afghanistan. Echter voegen deze nieuwe elementen niets wezenlijks toe aan uw verzoek tot

internationale bescherming; ze bevestigen enkel het duidelijke vermoeden dat het CGVS reeds jaren

eerder naar voren bracht: nl. dat u geen Afghaan bent. Dat het u bijna 20 jaren en vier verzoeken kostte

vooral u zelfs dit meest elementaire element kon toegeven, spreekt boekdelen over uw algemene

oprechtheid en geloofwaardigheid. Het feit dat u een Pakistaans burger bent, is op zich onvoldoende om

te spreken van een gegronde vrees voor vervolging. We dienen hierbij ook te kijken naar uw

verklaringen over de vrees die u meent te koesteren en deze weten zeker niet te overtuigen.

U beweerde immers dat u een Youtube-blogger bent met een uitgesproken mening over religieuze

zaken, iets dat strafbaar kan zijn in Pakistan. Vooreerst dient hierover opgemerkt dat u reeds in het

verleden bij uw vorige verzoeken verwees naar uw problemen omwille van uw religieuze opvattingen.

deze werden toen reeds als ongeloofwaardig beschouwd. Dat u nu (weliswaar onder een andere vorm)

net als in 2002 een vrees koestert omwille van uw religieuze overtuigingen komt dus al weinig

overtuigend over. Ten tweede mag de ernst van uw boodschap en de draagwijdte van uw YouTube-

kanaal zeker betwijfeld worden. Zo is uw oudste boodschap nauwelijks een maand oud, heeft u slechts

4 abbonees en is het aantal weergaven van uw video's zeer laag (het merendeel onder de 10 en dit is

dan nog inclusief het onderzoek van het CGVS wat u enkele "views" opleverde). Het lijkt er dan ook

sterk op dat u dit kanaal enkel oprichtte in het kader van uw huidige verzoek en dat uw "boodschap"

geen enkele draagwijdte heeft. U kunt immers op geen enkele manier aantonen dat de Pakistaanse

autoriteiten (of wie dan ook in Pakistan) weet zou hebben van uw video's en als ze hier al weet van

zouden hebben, kunt u niet aantonen dat hier enig gevolg aan gehecht zou worden. Ook de vaststelling

dat één van uw video's in het Spaans is, terwijl uit uw dossier nergens blijkt dat u in Spanje verbleef,

zegt veel over uw algemene oprechtheid. Er kan dan ook geen enkel geloof worden gehecht aan uw

bewering dat u wegens uw "uitgesproken mening over religieuze zaken" een vrees voor vervolging in

Pakistan zou moeten kennen.

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.”

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

aan.

Voor de gedane vaststellingen inzake de manifest leugenachtige verklaringen die hij gedurende bijna

twee decennia aflegde omtrent zowel zijn identiteit, zijn nationaliteit, zijn herkomst als zijn leeftijd, biedt

hij niet de minste verklaring.

Ook de gedane vaststellingen inzake zijn (mogelijke) verblijf in Spanje en de hieruit voortgesproten

conclusie inzake zijn algemene oprechtheid, laat verzoeker geheel ongemoeid.

Verzoeker beperkt zich ertoe eenvoudigweg te poneren dat hij weldegelijk een uitgesproken religieuze

mening heeft en dat zijn YouTube-berichten weldegelijk een verderzetting vormen van een engagement

dat reeds dateert van 2002. Daarnaast beweert hij op boude en ongefundeerde wijze dat het YouTube-

kanaal waarvan sprake slechts één van de manieren zou zijn waarop zijn overtuiging zich openbaart.

Met deze louter algemene, ongefundeerde, niet-gestaafde en niet nader uitgewerkte beweringen, doet

verzoeker op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, pertinente en terechte motieven inzake zijn

voorgehouden religieuze engagement en activiteiten en de hieruit voortgesproten vrees voor vervolging.

De voormelde motieven zijn ruimschoots afdoende om te besluiten dat verzoeker in het geheel niet

aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst en omwille van een (oprecht)

religieus engagement in de negatieve aandacht zou staan of dreigen te komen van de Pakistaanse

autoriteiten of enige andere persoon of groepering.

Gelet op het voorgaande, is verzoekers verwijzing naar de Pakistaanse strafwetgeving en (informatie

over) de algemene situatie voor christenen in Pakistan te dezen niet dienstig. Deze informatie is van

louter algemene aard en heeft geen betrekking op zijn persoon. Dergelijke algemene informatie kan

geenszins volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst
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daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto

aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“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 (zijnde dat u geboren bent te Kohat), 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
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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 slaagt er niet in om afbreuk te doen aan de voormelde motieven. Hij vergenoegt zich er

namelijk toe eenvoudigweg en zonder enige verdere duiding of onderbouwing te beweren dat er “(1)

enerzijds werd vastgesteld dat er in zijn regio van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) Vreemdelingenwet bestond, en er (2) anderzijds vastgesteld werd dat hij zich

niet aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van

herkomst kon onttrekken door zich in een ander deel van Pakistan te vestigen”. Met deze loutere en

aperte miskenning van de voormelde motieven en de informatie waarop deze motieven zijn geschraagd,

doet verzoeker op generlei wijze afbreuk aan deze motieven en informatie. Gezien verzoeker niet één

concreet en dienstig argument aanreikt ter weerlegging van voormelde motieven en geen informatie

bijbrengt die afbreuk zou kunnen doen aan de informatie waarop deze motieven steunen, blijven deze

motieven onverminderd overeind.

3.7. 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.

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.

3.8. 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven december 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


