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nr. 257 521 van 30 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. STAES

Amerikalei 122/14

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 18 februari 2021

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

staatlozen van 19 januari 2021.

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 1 maart 2021 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

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

STAES en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Pakistaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 1988.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 5 april 2011. Op 6 april 2011 dient de

verzoekende partij een eerste verzoek om internationale bescherming in. De behandeling van haar

eerste verzoek om internationale bescherming werd op 28 augustus 2017 beëindigd omdat zij zonder

afdoende rechtvaardiging niet kwam opdagen voor een persoonlijk onderhoud.
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Op 12 december 2019 dient de verzoekende partij een tweede (volgend) verzoek om internationale

bescherming in.

Op 12 januari 2021 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).

Op 19 januari 2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Pakistaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn van Bara Khyber, in de

Khyberpakthunkwaprovincie van Pakistan (voormalige Khyber Agency van de Federally administered

tribal areas), waar u woonde tot aan uw vertrek uit het land, met uitzondering van enkele maanden

gedurende welke u in Peshawar studeerde.

Uw thuisstreek werd gecontroleerd door een lokale taliban-militie genaamd de Lashkar- e- Islam onder

leiding van ene Mangal Bagh. Ze dwongen iedereen om zich bij de groep aan te sluiten, ook u, uw vader

en uw broer. Zelf ging u in 2006 bij de groep, en deed u sporadisch wat bewakingswerk, of stond u aan

het front tegen een rivaliserende groep, de Ansar- ul- Islam. Gaandeweg begon Mangal Bagh evenwel

steeds meer wreedheden tegen de bevolking te begaan, waardoor u begin 2010 besloot om de groep te

verlaten. U begaf u naar het huis van een vriend, maar werd daar herkend door militieleden die daar te

gast waren, en neergestoken. Daarop werd u naar een plaats onder controle van Ansar- ul- Islam

gebracht waar u recupereerde. U overwoog om u elders in Pakistan te vestigen, maar kwam te weten

dat de overheid u zou zoeken omwille van uw (voormalige) lidmaatschap van de Lashkar- e- Islam.

Daarom besloot u dat het beter zou zijn om het land te verlaten. Na uw vertrek werden er dreigbrieven

tegen u achtergelaten bij uw huis, dat ondertussen vernield was, en in de moskee.

Ondertussen was uw vader gedood door de leden van de groep van Mangal Bagh. In de loop van 2016

werd ook uw broer, die zich ondertussen bij de Ansar- u-l Islam had aangesloten, gedood.

U verliet Pakistan in de loop van 2010, en reisde via-via naar België, waar u aankwam op 5 april 2011

en een verzoek om internationale bescherming deed op 6 april 2011. Ter staving van uw verzoek legde

u een kopie van een Pakistaanse identiteitskaart, twee dreigbrieven, een aanklacht, en enkele foto’s

voor.

Op 28 augustus 2017 werd de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming beëindigd

omdat u zonder afdoende rechtvaardiging afwezig was voor een persoonlijk onderhoud. U ging niet in

beroep tegen deze beslissing.

Zonder België bestendig te hebben verlaten deed u op 12 december 2019 een tweede verzoek om

internationale bescherming. U verwees bij dit tweede verzoek terug naar de zaken die u aangehaald

hebt in uw eerste verzoek, en legt geen nieuwe stukken voor. Dit verzoek werd op 2 november 2020

ontvankelijk verklaard.

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.

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lopen van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

U verklaart dat u niet kan terugkeren naar Pakistan omdat u daar in uw thuisstreek gezocht zou worden

door de militie van Mangal Bagh, die u kwalijk nemen dat u uit hun rangen zou zijn gedeserteerd, en

omdat u in de rest van Pakistan door de overheid gezocht zou worden omwille van uw voormalige

lidmaatschap van dezelfde militie. U bent er evenwel niet in geslaagd dit aannemelijk te maken, om

onderstaande redenen.

Het valt namelijk op dat uw verklaringen op verschillende punten opvallende tegenstrijdigheden

vertonen. Zo stelde u ten eerste in de onderhouden georganiseerd naar aanleiding van uw eerste

verzoek om internationale bescherming, dat uw vader door de mannen van Mangal Bagh gedood zou

zijn geweest begin 2010 omdat hij niet langer met hen wou meewerken vanaf eind 2009. Het was deze

moord op uw vader die u ertoe aangezet zou hebben om de beweging naderhand ook te verlaten

(CGVS 1 p. 8, 19, 20; CGVS 2 p. 9). Heden verklaart u echter dat u de groep in hoofdzaak verliet omdat
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u zich stoorde aan hun misdaden tegen de inwoners van de streek, en dat uw vader pas gedood werd

nadat u de groep verlaten had (CGVS 3 p. 8, 9). Ondanks het grote tijdsverloop tussen het laatste

interview en de zaken die u voorhoudt, is dit een onverschoonbare tegenstrijdigheid; als u de groep

verlaten hebt naar aanleiding van de dood van uw vader is dit niet iets dat u zomaar zal vergeten. Dit

zou een gebeurtenis moeten zijn die voor altijd in uw geheugen gegrift is, waar u ook op gewezen werd

(CGVS 3 p. 13). Uw poging dit uit te leggen door te verwijzen naar het lange tijdsverloop, de moeilijke

leefomstandigheden waar u mee te kampen hebt, of mogelijk een foute vertaling (CGVS 3 p. 13), zijn

daarom helemaal niet overtuigend.

Ten tweede verklaarde u bij de eerdere onderhouden dat u neergestoken werd in het gastenhuis van

een vriend waar u verbleef na uw desertie. U zou zijn neergestoken door een bezoeker van hem, nadat

jullie een tijdje hadden gepraat en het per ongeluk ter sprake kwam dat u de beweging verlaten had. Dit

zou de tegenpartij zodanig kwaad hebben gemaakt dat hij u neerstak. Voor het overige kenden jullie

elkaar niet (CGVS 1 p. 21; CGVS 2 p. 11). Heden verklaart u evenwel dat de bezoekers van uw

gastheer u nadat ze met hem gepraat hadden zagen en herkenden, en daarom neerstaken. Hier

expliciet naar gevraagd, bevestigt u dat ze u herkenden (CGVS 3 p. 12). Er op gewezen dat u in de

vorige interviews iets anders zei, stelt u plots dat het pas na twee- drie uur praten was dat aan bod

kwam dat u de organisatie verlaten had en ze daarom kwaad werden (CGVS 3 p. 12), maar dat is niet

meer dan het herhalen van hetgeen waarmee u net geconfronteerd werd. Dit kan uw eerdere

(herhaaldelijk) beweren dat u herkend werd en daarom neergestoken, niet goedpraten.

Ten derde verklaarde u bij eerdere onderhouden dat op het moment dat u uw dorp verliet, uw broer nog

steeds bij de groep van Mangal Bagh zat, en hen niet zou durven verlaten uit angst om gedood te

worden (CGVS 1 p. 9). Heden verklaart u evenwel dat uw broer ongeveer op hetzelfde moment als u op

de loop ging, en zich in een ander dorp ging verschuilen op aanraden van uw moeder. Hij zou ook het

land hebben willen verlaten, maar er was slechts geld genoeg om u te laten vertrekken (CGVS 3 p. 10).

Op deze tegenstrijdigheid gewezen, stelt u dat u eigenlijk bedoelde dat uw broer bij de rivaliserende

Ansur- ul- Islam ging na uw vertrek (CGVS 3 p. 13) iets wat nochtans nergens aan bod kwam in de

vorige onderhouden noch voor u het plots opwerpt tijdens het huidige gehoor. Het lijkt slechts een ad

hoc bewering om ook deze tegenstrijdigheid te proberen goedpraten.

Aansluitend hierop ten vierde gevraagd of u zelf ooit met de Ansar te doen had, antwoordde u zonder

meer ontkennend, gevolgd door “mogelijk om beschermd te worden”, gevolgd door weer een ontkenning

(CGVS 3 p. 14). Nochtans verklaarde u bij de vorige onderhouden dat u zich weldegelijk had

aangesloten bij de Ansar- ulIslam gedurende uw verblijf in Tirah, hoewel u maar weinig voor hen kon

doen omdat u gewond was (CGVS 1 p. 22, 23). Hier op gewezen, verklaart u dat u wel met een

tussenpersoon gesproken zou hebben, maar er voor het overige niets gebeurde (CGVS 3 p. 14). Dit

strookt evenwel niet met uw eerdere bewering als zou u zelf ook een paar keer naar hun centrum

gegaan zijn en enkel verhinderd werd om nauwer met hen samen te werken door uw verwonding

(CGVS 1 p. 23). Ook hier spreekt u uzelf duidelijk tegen.

Ten vijfde legde u om te staven dat u door Lashkar- e- Islam gezocht zou worden een aantal

dreigbrieven voor (document 1), waarvan u stellig beweert dat ze authentiek zijn. Nochtans bleek uit een

analyse door specialisten ter zake dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om valse brieven; de reden om tot

dit besluit te komen zijn dat u geen voldoende hoog profiel had om een dergelijke dreigbrief te

rechtvaardigen, dat het ging om in het Urdu opgestelde brieven – de taal van de bureaucratie in

Pakistan - terwijl men in uw streek bijna uitsluitend Pashtu spreekt, al zeker binnen anti-

gouvernementele bewegingen. Ook was het taalgebruik ongewoon formeel (zie documenten

toegevoegd aan uw dossier). Hier op gewezen, blijft u niettemin beweren dat het gaat om authentieke

documenten (CGVS 3 p. 14), maar dit is in het licht van genoemde expertise een maar weinig

overtuigende blote bewering.

Aansluitend hierop kan ten zesde aangestipt worden dat hetgeen u voorhoudt betreffende de vervolging

door Lashkar- e- Islam ook maar weinig overtuigend is op zichzelf genomen, los nog van de waarde van

uw documenten en de aangestipte tegenstrijdigheden. U verklaart namelijk dat u na uw voorgehouden

gedwongen rekrutering in de loop van 2006 af en toe de gevangenis zou bewaken en uitzonderlijk aan

het front zou staan, maar dat u geen gespecialiseerde functie of kennis heeft waarmee u een

uitzonderlijke bijdrage leverde aan de beweging (bommenmaker bijvoorbeeld) (CGVS 3 p. 10, 11). U

was met andere woorden niet onmisbaar voor de beweging. Gezien uw bewering als zou “iedereen” in

de streek gedwongen zijn zich aan te sluiten bij de beweging, zal een krijger meer of minder het verschil

niet gemaakt hebben, en lijkt het maar vreemd dat men het u niettemin zodanig kwalijk zou nemen dat

wanneer u het voor bekeken hield dat men u hiervoor zou willen doden – laat staan dat men dit tien jaar

na datum nog steeds zou willen doen. Idem wat betreft uw vader, die volgens u slechts meehielp als kok

voor de beweging (CGVS 3 p. 9).

Wat betreft de dreiging vanwege Lashkar- e- Islam, kan ten zevende nog aangestipt worden dat u van

de voorgehouden moord op uw vader, of de moord op uw broer die in 2016 zou hebben plaatsgegrepen,
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geen enkel begin van bewijs kan voorleggen – geen overlijdenskate, geen nieuwsberichten, geen

documentair bewijs van de begrafenis of het graf, etc. U wijt dit aan de gebrekkige werking van de

overheid in uw streek (CGVS 3 p. 5, 6). Nochtans zou u wel over een identiteitskaart en een paspoort

hebben beschikt in Pakistan (CGVS 3 p. 3), wat toch een sterkte indicatie is dat minstens voor wat

betreft de burgerlijke stand, de overheid zelfs in uw streek nog functioneerde. Het is daarom maar

weinig geloofwaardig dat er helemaal geen neerslag zou zijn van het overlijden van uw vader en broer.

U beweert tevens ten achtste dat u gezocht zou worden door de Pakistaanse overheid voor uw

voormalige lidmaatschap van Laskhar- e- Islam. Ook hierover legt u evenwel tegenstrijdige verklaringen

af. Zo stelde u tijdens het meest recente onderhoud dat u kort nadat u de groep verlaten had in 2010,

overwoog om u elders in Pakistan te vestigen om aan de groep te ontkomen. U zag evenwel af van dat

plan omdat u nadat u neergestoken was via een malik (dorpsoudste, dorpshoofd) te weten kwam dat de

overheid u zocht (CGVS 3 p. 8). U situeert deze openbaring expliciet na het moment dat u neergestoken

zou zijn. Nochtans had u bij de vorige interviews iets heel anders verteld: u stelde toen dat u voor het

eerst op een lijst met medewerkers van Lashkar- e- Islam geplaatst zou zijn in 2006 (CGVS 1 p. 26), dat

u huis bezocht werd door agenten in burger in 2008 (u zou evenwel niet thuis geweest zijn) (CGVS 1 p.

18), en dat u uiteindelijk in 2009 een aanklacht mocht ontvangen (document 3; CGVS 1 p. 26). U zou

dus al veel langer geweten hebben dat u onder de aandacht van de overheid stond. Hier op gewezen,

probeert u eerst de vraag te ontwijken door te stellen dat u er eerder er niet aan dacht om de streek te

verlaten, tot u neergestoken werd, om uiteindelijk te stellen dat de gewapende groepen in uw streek tot

in 2009 te machtig waren en de lokale ambtenaren dus geen namen durfden doorgeven. Dit strookt

evenwel niet met het voornoemde bezoek dat u zou hebben gekregen in 2008, of de verklaring dat u al

sinds 2006 op een lijst gestaan zou hebben (CGVS 3 p. 13).

Bovendien blijkt u geen concrete elementen te kunnen aanbrengen waaruit zou blijken dat u na uw

vertrek in 2010 nog gezocht zou worden door de overheid (zo dit ooit al het geval was) – u maakt geen

gewag van aanklachten, opsporingsberichten, vonnissen, etc. tegen u van na uw vertrek. Hierover

bevraagd, kan u enkel verwijzen naar de algemene situatie in uw streek, en beweert u dat de overheid

straffeloos stamgenoten van u zou vervolgen – zonder dit evenwel zelf te staven. U lijkt trouwens ook

geen onderscheid te maken tussen gerichte vervolging vanwege de overheid, en burgerslachtoffers die

incidenteel te betreuren vielen tijdens gevechten met anti-gouvernementele elementen (CGVS 3 p. 14,

15). Dat terzijde, dient u aan te tonen dat u te kampen hebt met een persoonlijke vrees voor vervolging,

en het volstaat hiervoor niet om algemeen te verwijzen naar gebeurtenissen in uw streek. U slaagt er

dan ook niet in om aannemelijk te maken dat u voor de overheid te vrezen zou hebben voor vervolging.

Volledigheidshalve merkt het CGVS ook op dat u geen internationale bescherming heeft gevraagd in de

Europese landen waarlangs u reisde naar België (CGVS 1 p. 16, 17). Nochtans kan van iemand die

beweert nood te hebben aan internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij die

nood aanhaalt en internationale bescherming vraagt zodra hij daartoe de kans heeft. Dat u dit naliet in

de landen die u passeerde en pas in België internationale bescherming verzocht doet verder afbreuk

aan de beweerde reden van vertrek en uw ingeroepen vrees voor vervolging.

Alles samen genomen kan daarom gesteld worden dat u niet aannemelijk kon maken dat u bij een

terugkeer naar Pakistan voor vervolging dient te vrezen, niet van de groep rond Mangal Bagh noch

vanwege de Pakistaanse overheid. U slaagde er niet in om aannemelijk te maken dat u gegronde

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in de vluchtelingrechtelijke zin, of dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou

lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze

bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Documenten hebben enkel een

ondersteunende werking, en ze kunnen niet de geloofwaardigheid van ongeloofwaardige verklaringen

herstellen. Uit informatie toegevoegd aan het dossier blijkt trouwens dat documenten in Pakistan

eenvoudig te verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten maken. Er is supra al gewezen op

de vermoedelijke frauduleuze aard van de door u voorgelegde dreigbrieven (document 1). Dat u er niet

voor terugschrikt om deze hoogstwaarschijnlijk frauduleuze documenten voor te leggen, doet trouwens

ook sterk twijfelen aan de authenticiteit van de aanklacht die u voorgelegd hebt (document 2) en die zou

aantonen dat de overheid u zou zoeken (waarover supra ook al bedenkingen werden geformuleerd).

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 door Cedoca (zie EASO Country of Origin

Information Report: Pakistan Security Situation van oktober 2020 beschikbaar op
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https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/ easo-coi-report-security-situation-9 of https://www.cgvs.be/nl blijkt 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 verdergezet. Zo is er in

geheel Pakistan sprake van een verdere daling in het aantal veiligheidsincidenten, alsook een

vermindering van het aantal te betreuren burgerdoden en gewonden. Uit dezelfde informatie blijkt echter

ook dat de veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s tot 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 evenwel 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.

Khyber- Pakhtunkwa (KP) is gelegen in het noordwesten van Pakistan en is rijk aan natuurlijke

grondstoffen. In mei 2018 werden de voormalige tribale districten van FATA (Bajaur, Khyber, Kurram,

Mohmand, Orakzai, en Noord-en Zuid-Waziristan) aan Khyber-Pakhtunkwa toegevoegd en vormen zij

sindsdien administratief een deel van de provincie.

Militaire operaties van het leger, zoals “Zarb e-Azb” en “Radd-Ul-Fasaad”, hebben ervoor gezorgd dat

de veiligheidssituatie in Khyber-Pakhtunkwa (KP) sinds 2014 opmerkelijk verbeterd is.

Niettegenstaande de opeenvolgende militaire operaties in de regio de greep van de Tehrik-e Taliban

Pakistan (TTP) in de voormalige FATA-districten grotendeels verbroken heeft, is de groepering nog

steeds actief in de provincie, voornamelijk in Noord- Waziristan. In Zuid- Waziristan is de Taliban lokaal

aanwezig in de vorm van de “peace committees”, een door de overheid getolereerde vorm van militie.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie inclusief de voormalige FATA-districten ruw geschat

35.5 miljoen inwoners heeft. Volgens ACLED werden er in 2019 349 veiligheidsincidenten gemeld. PIPS

registreerde in dezelfde periode 170 incidenten, waarvan het gros aanvallen van gewapende

groeperingen waren. Tijdens de eerste helft van 2020 vonden er volgens ACLED 73 gewelddadige

incidenten plaats, terwijl PIPS melding maakt van 100 en PICSS van 103 veiligheidsincidenten. Aldus

dient besloten te worden dat de provincie KP in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal

veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

Uit dezelfde informatie blijkt dat het geweld dat tijdens de verslagperiode plaatsvond, voornamelijk

geconcentreerd is in de voormalige FATA-districten Noord- Waziristan, Zuid-Waziristan en Bajaur, in de

provinciale hoofdstad Peshawar, en in de stad Dera Ismael Khan. Het geweld dat plaatsvindt in de

provincie KP is hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de Pakistaanse veiligheidsdiensten,

burgers met een specifiek profiel, militante doelwitten of overheidsmedewerkers en -instellingen

geviseerd worden. De aard van het gebruikte geweld zorgt er evenwel voor dat er soms ook willekeurige

slachtoffers vallen, en hoewel er in de eerste helft van 2020 weliswaar sprake is van een toename van

het aantal burgerslachtoffers, blijkt dat het aantal burgerslachtoffers in de gehele provincie beperkt bleef.

Het merendeel van het conflictgerelateerd geweld dat in 2019 in de voormalige FATA-districten

voorkomt, vindt plaats in Noord- en Zuid-Waziristan, alwaar de TTP probeert haar machtspositie terug te

versterken door het uitvoeren van doelgerichte aanvallen op de aanwezige veiligheidsdiensten en
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stamoudsten. In elk van de overige tribale districten werden er in 2019 minder dan 15 incidenten

gerapporteerd. Ook in de eerste helft van 2020 zette deze trend zich voort en vonden er in 4 van de 7

tribale districten minder dan 10 conflictgerelateerde incidenten plaats.

Tegelijkertijd is er sprake van een toename van het aantal in Bajaur geregistreerde gewelddadige

incidenten. In dit district, dat grenst aan Afghanistan, neemt het geweld voornamelijk de vorm aan van

grensoverschrijdende aanvallen, contra-terrorisme operaties, en aanvallen van de in het district

aanwezige gewapende groeperingen.

Ook het geweld dat plaatsvindt in de overige tribale districten is hoofdzakelijk doelgericht van aard

waarbij de Pakistaanse veiligheidsdiensten, pro- overheid stamoudsten, ambtenaren, leden van de

lokale “peace committees” en leden van gewapende bewegingen die zich hebben overgegeven aan de

autoriteiten, geviseerd worden. In de verslagperiode vielen de meeste slachtoffers in de voormalige

FATA-districten onder de strijdende partijen.

Tot slot blijkt dat UN OCHA geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de provincie maakt.

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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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, 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. Het verzoekschrift

2.1. In een eerste middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 48/3,

48/5, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 4.1

van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming

(hierna: Kwalificatierichtlijn), van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

De verzoekende partij stelt dat in de bestreden beslissing verscheidene argumenten worden

aangehaald die zouden aantonen dat zij haar vrees voor vervolging of haar reëel risico op ernstige

schade in Pakistan niet aannemelijk zou maken doch zij meent dat deze argumenten niet overtuigen. Zij

wijst erop dat het niet de taak is van het CGVS om de bewijswaarde van alle stukken te ontkrachten en

merkt op dat er op basis van artikel 4.1 van de Kwalificatierichtlijn een gedeelde bewijslast geldt. Zij

citeert uit de proceduregids en de “Note on Burden and Standard of Proof” van UNHCR en wijst erop dat

in geval van twijfel het voordeel van de twijfel dient te worden gegund. Zij verwijst naar artikel 27 van het

KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en betoogt dat de verwerende partij steeds de meest

nadelige interpretatie heeft weerhouden en daardoor appreciatiefouten heeft gemaakt. Zij stelt dat bij

een correcte appreciatie van haar verklaringen en bewijselementen haar vluchtrelaas wel degelijk tot

een andere beslissing zou leiden. Zij overloopt en weerlegt vervolgens de argumenten uit de bestreden

beslissing.
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Wat betreft de moord op haar vader wijst de verzoekende partij erop dat zij haar derde persoonlijk

onderhoud begon met de uitdrukkelijke mededeling dat de verwerende partij moet beseffen dat zij hier al

tien jaar is, dat er vergissingen kunnen zijn en dat je je soms niet alles kan herinneren. Tevens

verklaarde zij tijdens dit derde persoonlijk onderhoud dat zij in 2010 niet meer opdaagde bij Lashkar-e-

Islam (hierna: LEI) omdat er veel mensen werden gedood, waaronder haar vader. Zij stelt dat haar

vader in 2010 werd gedood nadat zij de groepering verliet. Zij wijst erop dat zij in die tijd leefde in een

omgeving doordrenkt van gruwelijkheden, dat zij veel waanzinnige zaken meemaakte en dat deze

gruwelijkheden haar deden beseffen dat zij de groepering wilde verlaten, alsook dat haar vader hierover

hetzelfde gedacht had, reden waarom hij in 2010 werd vermoord. De verzoekende partij stelt dat er niet

zoiets was als “het moment” waarop zij uit de groepering stapte, dat zij al een tijdje met dit idee speelde

en dat het steeds dwingender werd om de groepering effectief te verlaten hetgeen gezien de brutale

context niet eenvoudig was. Zij stelt dat het een tijdsverloop met verschillende evoluties is die door

elkaar lopen. Zij citeert uit de notities van het derde persoonlijk onderhoud: ““We hebben dat (i.e.

verlaten van de groepering) in de familie besproken. We moeten ons van de groep weghouden. Vader

wilde niet verder werken met hen, zelfde reden dat ik stopte met werken met hen.“ (CGVS 3 p. 13)”.

Hieruit blijkt volgens haar dat er reeds voor de moord op haar vader problemen waren met de

gedragingen van LEI. Zij citeert uit de notities van het eerste persoonlijk onderhoud: ““Eind 2019

weigerde mijn vader hen te steunen, daarom vermoordden ze hem .” (CGVS 1 p. 6)”. Dit impliceert

volgens haar niet duidelijk wanneer zij zelf problemen had met LEI. Zij citeert uit voornoemde notities

tevens: ““Wanneer precies begonnen uw problemen met LEI? - Omwille van de moord op mijn vader.”

(CGVS 1 p. 19)”. Hiermee werd volgens de verzoekende partij bedoeld dat er dan puur persoonlijke

problemen ontstonden met LEI, hetgeen haar er niet van weerhield om voordien reeds problemen te

hebben gehad met het algemene gedachtegoed of de wrede gedragingen van de groepering. Zij citeert

uit de notities van het derde persoonlijk onderhoud: ““Was uw vader gedood omdat u uit de groep was?

- Dat kan ik niet concreet zeggen. Wat er met hem gebeurde, door hem of door mij, dat weet ik niet.”

(CGVS 3 p. 9)”. Hieruit blijkt volgens haar dat de gebeurtenissen door elkaar vloeien en dat alles een

invloed had op elkaar. Zij stelt dat dit ook blijkt uit de notities van het tweede persoonlijk onderhoud

waaruit zij citeert: ““Het is niet mogelijk om te zeggen op een dag dat je niet meer werkt morgen of je

vandaag stopt. Mijn vader wilde niet meer bij hen werken omwille van hun gruweldaden en wreedheden.

In januari hebben wij daarover gesproken. Hij zou de juiste moment zoeken om te stoppen. Je kan niet

van de ene dag op de andere zeggen dat je stopt.””. Zij besluit dat uit de drie persoonlijke onderhouden

blijkt dat zij “in hoofdzaak” de groepering wilde verlaten, gelet op de wreedheden die door hen werden

begaan, waaronder de moord op haar vader. Dit is volgens haar de essentie van haar vluchtrelaas.

Inzake het moment waarop zij werd neergestoken betwist de verzoekende partij dat er sprake is van

een tegenstrijdigheid. Zij meent dat het eerder een nuance in het woordgebruik betreft dat eventueel

zelfs verklaard kan worden door de vertaling. Zij wijst erop dat het eerste persoonlijk onderhoud in het

Urdu plaatsvond en het derde in het Pashtou. Volgens haar is het spijkers op laag water zoeken om een

minimaal verschil in (de vertaling van) het relaas aan te grijpen als een fundamentele contradictie. Zij

betoogt dat zij bij de eerste twee persoonlijke onderhouden verklaarde te zijn neergestoken door een

bezoeker van haar vriend nadat zij een tijdje hadden gepraat en per ongeluk ter sprake kwam dat zij de

groepering had verlaten. Zij citeert uit het derde persoonlijk onderhoud en meent dat hieruit geen

contradictie kan worden afgeleid. Zij stelt dat hoogstens de context rond “herkennen” verkeerd werd

geïnterpreteerd: “Ging het om onmiddellijk herkennen, of om door de uitleg te herkennen als een

voormalig lid van LEI? Verzoeker meent dan ook dat zijn relaas duidelijk en eenvormig blijkt, maar het

hier gaat om een betwisting aangaande terminologie, wat eenvoudig verklaard kan worden door bv. de

andere taal.”

Wat betreft het moment waarop haar broer LEI verliet, stelt de verzoekende partij dat het correct is dat

haar broer, toen zij zelf de groepering verliet, nog bij LEI zat en dat hij de groepering pas verliet na haar.

De verzoekende partij citeert uit de notities van het eerste en derde persoonlijk onderhoud. Zij betoogt

dat haar broer zich pas ging verstoppen nadat zij weg was en was neergestoken. Haar broer was

“dezelfde periode” bij de groep, maar het is volgens haar niet duidelijk of het hier gaat om het beginpunt,

het einde, de duurtijd,… Dit duidt bovendien niet op het feit of zij en haar broer “gelijktijdig” de

groepering verlieten, aldus de verzoekende partij. Zij citeert uit de notities van het derde persoonlijk

onderhoud en betoogt dat het niet correct is te stellen dat haar broer ongeveer gelijktijdig met haar de

groepering verliet. Zij meent dat de verwerende partij zelf conclusies trekt die niet uit de notities van het

persoonlijk onderhoud blijken, dat zo de context wordt verdraaid en een eigen waarheid wordt

gecreëerd. Zij stelt dat uit alle persoonlijke onderhouden blijkt dat haar broer op het ogenblik dat zij de

groepering verliet, nog lid was van LEI.
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Betreffende haar lidmaatschap van Ansar-ul-Islam (hierna: AUI) stelt de verzoekende partij dat zij tijdens

haar eerste persoonlijk onderhoud stelde dat zij naar Tirah ging nadat haar behandeling in het

ziekenhuis was voltooid, dat er toen mensen van AUI langskwamen die haar vroegen om toe te treden,

dat zij zei dat zij nog niet volledig was genezen en moest rusten en dat zij een tweetal maanden later

Pakistan verliet zonder iets voor AUI te hebben gedaan. Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud werd

hierover niets meer gevraagd, aldus de verzoekende partij. Zij citeert vervolgens uit de notities van het

derde persoonlijk onderhoud en meent dat de verwerende partij hieruit een verkeerde conclusie trekt:

“Immers, er werd inderdaad gevraagd of verzoeker ‘van doen had’ met AUI. Verzoeker ontkende. Dit

komt volledig overeen met de eerdere verklaringen. Hij werd namelijk wel benaderd, maar hield de boot

af, door te verwijzen naar zijn blessure. Zo liet AUI hem tijdelijk met rust.” Tevens stelt de verzoekende

partij als volgt in haar verzoekschrift:

“Daar waar verwerende partij stelt dat verzoeker eerst ontkende, gevolgd door ‘mogelijks om beschermd

te worden, gevolgd door weer een ontkenning, dient gewezen te worden op de vorige vraag van

verwerende partij (CGVS 3 p. 13). Deze vraag ging over de broer van verzoeker, en dat die bij AUI ging.

Verzoeker antwoordde dan ook in de volgende vraag:

“Hij ging er bij. Mogelijks om beschermd te worden. Ik ging er niet.”

Verwerende partij is dus compleet fout met haar motivering in de bestreden beslissing.”

Met betrekking tot de dreigbrieven van LEI stelt de verzoekende partij als volgt in haar verzoekschrift:

“Verwerende partij stelt dat de voorgelegde dreigbrieven ’hoogstwaarschijnlijk’ vals zijn, aangezien

verzoeker geen hoog genoeg profiel had en omdat deze in het formeel Urdu opgesteld werden.

Verzoeker is formeel en stelt nadrukkelijk dat hij zweert dat de dreigbrieven echt zijn (CGVS 3 p. 14). Hij

stelt dat LEI altijd Urdu hanteert bij dreigbrieven, en vindt de informatie waar verwerende partij zich op

baseert vreemd.

Er is ook officiële informatie terug te vinden aangaande de wreedheden van Bagh ten opzichte van

iedereen die weerstand biedt (stuk 2 p. 3). Het is dan ook niet verwonderlijk dat verzoeker, hoewel hij

geen cruciale pion was in de groepering, toch werd bedreigd.”

Inzake haar activiteiten bij LEI stelt de verzoekende partij dat uit informatie (verzoekschrift, stuk 2) blijkt

dat iedereen die enige weerstand bood, gevaar liep aangezien Bagh zo wreed was en een schrikbewind

voerde.

Betreffende het bewijs van de moord op haar vader en haar broer stelt de verzoekende partij dat hiervan

geen officiële documenten kunnen worden bekomen in haar regio aangezien de overheid daar weinig te

zeggen heeft. Zij meent dat het niet opgaat enerzijds te stellen dat documenten gemakkelijk kunnen

worden vervalst en anderzijds te stellen dat zij maar documenten moet bemachtigen. Zij stelt dat zij

eerlijk is en er geen moment aan heeft gedacht om bijvoorbeeld tegen betaling documenten te

verzamelen. Zij besluit: “Gelet op de algemene informatie die geweten is over de regio, LEI en Bagh,

dient verwerende partij minstens de beweringen van verzoeker in overweging te nemen, en niet louter te

stellen dat er geen bewijzen van voorliggen.”

Met betrekking tot de Pakistaanse autoriteiten stelt de verzoekende partij als volgt in haar

verzoekschrift:

“Verzoeker begrijpt hoegenaamd niet waar er tegenstellingen zouden zijn in zijn relaas over de

overheid. Aangezien hij uit een regio kwam die onder controle stond van Taliban groeperingen, en hij

deel uitmaakte van LEI was het vanzelfsprekend dat de Pakistaanse overheid niet vriendschappelijk met

hem omging of zou omgaan.

Het attest dat hij neerlegde, bevestigt dit relaas.”

De verzoekende partij besluit tenslotte als volgt in haar verzoekschrift:

“Verzoeker meent dat verwerende partij elke keer op de meest negatieve wijze zijn relaas beoordeelt,

en spijkers op laag water zoekt. De zogenaamde tegenstrijdigheden zijn telkens te verklaren, of

betreffen slechts nuances. Het merendeel van zijn relaas is identiek en zeer gedetailleerd.

Het kan verzoeker niet verweten worden dat hij pas drie jaar na zijn aankomst in België gehoord werd,

en dat het dan nogmaals drie jaar duurder vooraleer hij opnieuw werd uitgenodigd. Vanwege

omstandigheden, die niet enkel aan hem te wijten zijn, woonde hij dit derde verhoor niet bij. Het

volgende verhoor was dan pas in januari 2021. Dit is 10 jaar na zijn vlucht, en 7 jaar na het eerste

verhoor. Hiermee wordt op geen enkele manier rekening gehouden. Verzoeker werd overigens een keer

verhoord in Pashto en een keer in Urdu, en de laatste keer zonder raadsman die hem bijstond. Gelet op

al deze elementen diende verwerende partij op een meer redelijke en zorgvuldige manier te oordelen en

te motiveren, wat niet gebeurde.”
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2.2. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 48/3 en

48/7 van de Vreemdelingenwet, van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van

de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de

artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

De verzoekende partij citeert de artikelen 48/3 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en stelt vervolgens als

volgt in haar verzoekschrift:

“Verzoeker meent dat hij in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus, gelet op de elementen die hij

heeft toegelicht tijdens de verschillende verhoren.

Hij groeide op in een regio, waar de overheid geen controle over had. LEI was de plaatselijke afdeling

van de taliban, en deze groepering voerde een wreed bewind. De mensen hadden geen keuze om

hiervan deel uit te maken.

Verzoeker was dan ook lid van deze groepering. Uit zijn verhoren blijkt duidelijk dat hij afkomstig was uit

deze regio en nauwkeurig op de hoogte was van de groepering zelf en de leiders hieromtrent (CGVS 1

p. 6 en 25, CGVS 2 p 8).

Zijn afkomst en lidmaatschap wordt eigenlijk in het algemeen niet betwist doorheen de bestreden

beslissing.

Gelet op de informatie die beschikbaar is over LEI en de toenmalige leider Bagh, blijkt dat er effectief

een schrikbewind was (stuk 2-3).

Aangezien verzoeker problemen had met de gedragingen en ideologie van de groepering (en de leider),

en zijn vader door hen werd vermoord, besloot hij deze groepering te verlaten.

Toen dit aan het licht kwam werd hij bedreigd, en zelfs neergestoken. Reden waarom hij besloot het

land te verlaten.

Er was immers ook geen intern vluchtalternatief (CGVS 1 p. 27). Dit kwam vanwege zijn voormalig

lidmaatschap van LEI en zijn etnische afkomst van verzoeker als Afridi. Beide factoren zorgden voor

een wantrouwen van de Pakistaanse overheden.

Naar zijn streek van herkomst kan hij uiteraard zeker niet terug. Als persoon gekant tegen de taliban (of

andere extremistische bewegingen) behoort hij tot een risicogroep in Pakistan (stuk 4).

Het is ook niet omdat de LEI onlangs leider Bagh heeft verloren dat zij ondergronds niet meer bestaan.

Hoe dan ook maakten zij sinds 2015 al deel uit van de Tehrik-e-Taliban (hierna TTP) (stuk 2). Deze

groepering is nog steeds actief in de regio, blijkt ook uit officiële informatie van verwerende partij (stuk 1

p. 4).

Gelet op de omstandigheden en het specifieke profiel is het duidelijk dat er in hoofde van verzoeker

sprake is van een gegronde vrees voor vervolging. Derhalve dient hij erkend te worden als vluchteling.”

2.3. In een derde middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 48/4 en

48/5 van de Vreemdelingenwet, van “het beginsel luidens welk elke administratieve beslissing gesteund

moet zijn op in feite en in rechte juiste en pertinente motieven”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

vertrouwensbeginsel en van artikel 3 van het EVRM.

De verzoekende partij citeert artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en stelt vervolgens als volgt in haar

verzoekschrift:

“Verwerende partij betwist niet dat verzoeker uit de regio Khyber-Pakhtunkwa komt. Reden waarvoor de

veiligheidssituatie in die provincie wordt beoordeeld.

Er wordt in de bestreden beslissing gesteld dat de voorbije jaren de situatie daar sterk verbeterd is,

maar in bepaalde regio’s de veiligheidssituatie tot op heden problematisch blijft, en dat de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend op basis van de algemene toestand in de regio, voor zover

blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Verwerende partij stelt dat de veiligheidssituatie in de regio van verzoeker sinds 2014 opmerkelijk

verbeterd is.

Nochtans is, zoals reeds uitgelegd in het vorige middel, de TTP nog steeds actief in de provincie, en zijn

zij een door de overheid getolereerde militie.

Het is juist met deze TTP (waarvan de LEI thans deel van uitmaakt) dat verzoeker grote problemen

heeft.

Immers hij werd door hen bedreigd, neergestoken, en zijn naaste mannelijke familieleden werden door

hen vermoord.

Verzoeker betwist dan ook dat hij nalaat bewijs te leveren dat hij specifiek geraakt zou worden om

redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden.
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Gezien verzoeker heeft verklaard dat hij een risico loopt op vervolging, dient verwerende partij op zijn

minst een daadwerkelijk onderzoek te ondernemen of om te kunnen beoordelen of er effectief een

dergelijk risico bestaat in zijn regio, wanneer verzoeker zijn asielrelaas klopt.”

2.4. De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift de volgende stukken:

- het artikel “A Brief History of Mangal Bagh” van The Diplomat d.d. 30 januari 2021 (stuk 2),

- een internetartikel over Lashkar-e-Islam (stuk 3), en

- de “Beleidsnota Pakistan” van het CGVS van 7 november 2019 (stuk 4).

2.5. Ter terechtzitting legt de verzoekende partij samen met een aanvullende nota een overlijdensakte

van haar vader neer.

3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. 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 rechtsplegingsdossier. 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 een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p.

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 verzoekers daarop. Hij dient

verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In

toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die

tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te

voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een

beroep onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij

gehouden is de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex

nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van dezelfde wet. De

Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

4. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast en samenwerkingsplicht wordt heden uiteengezet in de

artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn

2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze

Unierechtelijke bepalingen moeten worden gelezen.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt tot deze eerste fase, houdt in dat

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter

staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer

aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander

bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig,
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actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker

samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast moeten

deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of, in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet 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, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

5. Formele motivering

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat de motieven van de

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat de

verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt.

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel

62 van de Vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr.

1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). De verzoekende partij maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het

verzoekschrift dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel

kan in zoverre niet worden aangenomen.
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6. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

6.1. De verzoekende partij voert aan dat zij wordt bedreigd door de groepering LEI omdat zij uit deze

groepering deserteerde, alsook dat zij door de Pakistaanse autoriteiten wordt geviseerd omwille van

haar voormalig lidmaatschap van LEI. Voor de samenvatting van de vluchtmotieven van de

verzoekende partij verwijst de Raad naar het feitenrelaas in de bestreden beslissing, waarvan de

uiteenzetting niet wordt betwist door de verzoekende partij.

6.2. De Raad stelt vooreerst vast dat de eerste twee persoonlijke onderhouden van de verzoekende

partij met een tolk Urdu plaatsvonden, terwijl het derde persoonlijk onderhoud met een tolk Pashtou

plaatsvond. Ter terechtzitting hiermee geconfronteerd, verklaart de verzoekende partij dat het Urdu haar

moedertaal is en dat het Pashtou de taal is die in haar regio van herkomst wordt gesproken, dat beide

talen voor haar gelijk zijn en dat zij beide talen even goed spreekt. Dit blijkt ook uit het feit dat in het

verzoekschrift “een tolk Urdu (ondergeschikt Pashto)” wordt gevraagd (p. 1). In zoverre de verzoekende

partij in haar verzoekschrift aanvoert dat er tijdens de verschillende persoonlijke onderhouden sprake

zou zijn geweest van vertaalproblemen omdat de eerste twee persoonlijke onderhouden plaatsvonden

met een tolk Udru en het derde persoonlijk onderhoud met een tolk Pashtou, kan zij dan ook niet

worden bijgetreden. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de verzoekende partij haar

verklaringen net zo goed in het Udru kon afleggen als in het Pashtou. Daar de verzoekende partij zelf

aangeeft dat ze beide talen even goed spreekt, laat de verzoekende partij in haar verzoekschrift na

uiteen te zetten welke impact dit zou kunnen hebben op de beoordeling van haar verzoek om

internationale bescherming.

6.3. Ter staving van haar verzoek om internationale bescherming legt de verzoekende partij een kopie

van de overlijdensakte van haar vader neer.

Zowel tijdens haar derde persoonlijk onderhoud als in haar verzoekschrift houdt de verzoekende partij

voor dat het omwille van het slecht functioneren van de Pakistaanse overheid in haar regio van

herkomst niet mogelijk is om een bewijs van het overlijden van haar vader en haar broer te bekomen

(NPO 3, p. 5-6 en verzoekschrift, p. 8). Dat de verzoekende partij dan plots ter terechtzitting, terwijl zij

op dat moment reeds ruim tien jaar in België verblijft, zij op 6 april 2011 een eerste verzoek om

internationale bescherming indiende en zij op 12 december 2019 een tweede (volgend) verzoek om

internationale bescherming indiende, toch een kopie van de overlijdensakte van haar vader voorlegt, is

allerminst ernstig. Kopieën ontberen wegens de manipuleerbaarheid ervan door middel van allerhande

knip- en plakwerk bewijswaarde. Hoger werd ook reeds gewezen op de relatieve bewijswaarde van

Pakistaanse documenten omwille van de hoge graad van corruptie in Pakistan, alsook op het feit dat de

verzoekende partij reeds dreigbrieven voorlegde die door betrouwbare, relevante bronnen als niet-

authentiek werden bestempeld. Tevens dient erop gewezen dat in de overlijdensakte wordt gesteld dat

haar vader overleed op 10 maart 2010, terwijl de verzoekende partij tijdens haar eerste persoonlijk

onderhoud verklaarde dat haar vader overleed ergens tussen begin januari en eind februari 2010

(notities van het persoonlijk onderhoud 4 februari 2014 (hierna: NPO 1), p. 6) en zij tijdens haar tweede

persoonlijk onderhoud verklaarde dat haar vader begin februari 2010 overleed (notities van het

persoonlijk onderhoud 17 april 2014 (hierna: NPO 2), p. 5). Dat de verzoekende partij niet met zekerheid

de precieze overlijdensdatum van haar vader kan zeggen, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van

haar verklaringen, temeer gelet op de verregaande impact van dit overlijden op haar verdere leven (zie

infra). Ook wordt de bewijswaarde van de bijgebrachte overlijdenskate verder ondermijnd doordat haar

“schatting” van de overlijdensdatum van haar vader niet overeenstemt met de datum vermeld op de

overlijdensakte die zij ter staving van de dood van haar vader tien jaar na haar aankomst in België

voorlegt. Daarenboven had ze eerder gezegd dat het niet mogelijk was om een dergelijke akte te

bekomen. De Raad merkt te dezen nog op dat de verzoekende partij nog steeds nalaat een (begin van)

bewijs van het beweerde overlijden van haar broer voor te leggen.

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt ook dat de verwerende partij de documenten die bij

het eerste verzoek om internationale bescherming werden neergelegd bespreekt. De verzoekende partij

verweert zich hier ook op. In dit verband wijst de Raad op hetgeen wat volgt.

Gelet op de informatie bijgebracht in de COI Case PAK2017-006 van 8 juni 2017 (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier) kan er slechts een beperkte bewijswaarde aan de door

de verzoekende partij voorgelegde dreigbrieven van LEI toegekend worden. Uit deze COI, waarvan de

inhoud op generlei wijze door de verzoekende partij weerlegd wordt, blijkt dat personen met een laag

profiel, zoals de verzoekende partij, veelal geen dreigbrieven ontvangen. Daarenboven zijn de
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voorgelegde dreigbrieven in een gesofisticeerde versie van het Udru opgesteld terwijl de gangbare taal

in de regio van herkomst van de verzoekende partij het Pashtou is. De brieven zelf en de afbeeldingen

erop zijn handgemaakt, terwijl uit de COI blijkt dat dreigbrieven veelal op een gewoon blad papier

worden geschreven en niet op briefpapier zoals in casu. Tijdens haar derde persoonlijk onderhoud en in

haar verzoekschrift komt de verzoekende partij dienaangaande niet verder dan te zweren dat het wel

degelijke authentieke dreigbrieven zijn (notities van het persoonlijk onderhoud 12 januari 2021 (hierna:

NPO 3), p. 14 en verzoekschrift, p. 8). Dat de verzoekende partij de informatie waarop de commissaris-

generaal zich heeft gebaseerd, vreemd vindt, doet geen afbreuk aan deze informatie daar zij de inhoud

van deze COI op generlei wijze weerlegt. In de COI Case wordt immers duidelijk aangeven van wie de

informatie afkomstig is, namelijk van de directeur van het FATA Research Centre en van de managing

director van het Pakistan Institute for Conflict and Security Studies. Eerstgenoemde leidt een

onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar militante groeperingen en de veiligheidssituatie in FAT.

Laatstgenoemde doet onderzoek naar de veiligheidssituatie in Pakistan. In het licht van de concrete

omstandigheden van de zaak, komen deze bronnen betrouwbaar en relevant voor en de verzoekende

partij brengt geen enkel element bij waaruit het tegendeel zou kunnen blijken. Waar de verzoekende

partij verwijst naar informatie over de wreedheden begaan door de groepering van Bagh (verzoekschrift,

stuk 2), dient vastgesteld dat deze informatie geen betrekking heeft op het beoordelen van de

bewijswaarde van de voorgelegde dreigbrieven. Het loutere feit dat de groepering van Bagh

wreedheden heeft begaan, betekent niet dat de door de verzoekende partij voorgelegde dreigbrieven

wel degelijk authentiek zouden zijn. Daarenboven dient erop gewezen dat uit de aan het administratief

dossier toegevoegde informatie betreffende corruptie en documentfraude in Pakistan (zie map

'Landeninformatie') blijkt dat omwille van de hoge graad van corruptie valse, Pakistaanse documenten

gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) verkrijgbaar zijn, hetgeen de bewijswaarde ervan verder danig

relativeert. Bijgevolg kan er ook slechts een zeer geringe bewijswaarde toegekend worden aan de

aanklacht vanwege de Pakistaanse overheden.

De kopie van haar paspoort toont enkel haar nationaliteit en identiteit aan, elementen die heden niet

worden betwist.

De authenticiteit van de aanklacht vanwege de Pakistaanse overheden kan omwille van het voorgaande

evenmin onomstotelijk worden vastgesteld. Bovendien kon de verzoekende partij tijdens haar derde

persoonlijk onderhoud niet aangeven of de Pakistaanse autoriteiten sedert het afleveren van deze

aanklacht, intussen ongeveer tien jaar geleden, nog verdere stappen tegen haar hebben ondernomen

(NPO 3, p. 14-15).

Wat de twee foto’s betreft, dient erop gewezen dat privéfoto’s wegens de mogelijke enscenering van wat

wordt afgebeeld naar plaats, tijd en omstandigheden bewijswaarde ontberen. Daarenboven kan uit de

foto’s niet blijken dat het daadwerkelijk het huis van de verzoekende partij is dat wordt afgebeeld en

waar en wanneer de foto’s werden gemaakt.

Gelet op de summiere inhoud en relatieve bewijswaarde ervan, volstaat dit document op zich niet om in

deze stand van zaken de relevante elementen van verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden.

Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van de verzoekende partij voldoende coherent,

volledig, doorleefd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van haar vluchtrelaas,

in het licht van de relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de

voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

6.4. De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar deze in de bestreden beslissing vaststelt dat

verschillende tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden doorheen de verklaringen van de verzoekende

partij de geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas teniet doen.

Zo stelt de commissaris-generaal terecht vast dat de verzoekende partij aanvankelijk verklaarde dat

haar vader begin 2010 werd vermoord omdat hij niet langer met de mensen van Mangal Bagh wilde

samenwerken hetgeen haar er zelf toe aanzette om LEI te verlaten, terwijl zij later verklaarde dat zij LEI

verliet omdat zij zich stoorde aan de misdaden van de groepering tegen de lokale bevolking en dat haar

vader pas gedood werd nadat zij de groepering had verlaten. In haar verzoekschrift stelt de

verzoekende partij dat er niet zoiets was als “het moment” waarop zij uit LEI stapte en dat het een

tijdsverloop kende met verschillende evoluties die door elkaar heen lopen: “geweld, overwegen uit de

groep te stappen, afstand nemen van de groepering, moord op vader,…”. Waar kan worden

aangenomen dat de verzoekende partij niet van de ene dag op de andere besliste LEI te verlaten en dat

hieraan een mentaal proces voorafging, dient evenwel te worden gesteld dat de verzoekende partij dit
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proces moet hebben afgesloten door op een bepaalde dag effectief de groepering te verlaten. Gelet op

de verregaande impact van deze dag op haar verdere leven, waarbij zij heden meent internationale

bescherming te behoeven omwille van de bedreigingen die erop volgden, kan redelijkerwijze worden

verwacht dat zij deze dag op precieze en coherente wijze in de tijd kan situeren, temeer ten aanzien van

een andere ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van haar vader en de vraag duidelijk kan

beantwoorden of dit overlijden al dan niet voorafging aan het verlaten van LEI, quod non. Uit een lezing

van de notities van de eerste twee persoonlijke onderhouden blijkt dat de verzoekende partij wel degelijk

verklaarde dat zij pas na de moord op haar vader LEI effectief verliet (NPO 1, p. 20: “- u ging met uw

commandant praten, hij zei dat u zich er niet mee mocht bemoeien, wat deed u dan daarna? Dan dacht

ik heel diep na. Ik was geheel ontgoocheld in LeI. Ik wilde niet meer voor hen werken, ik weigerde nog

voor hen te werken. Ik zei tegen mezelf dat onrechtvaardigheid hoe dan ook onrechtvaardigheid is. Ze

hebben mijn vader al vermoord, dus ooit zullen ze mij mss vermoorden of zal ik voor hen iemand

moeten vermoorden. Dus ik vertelde hen dat ik niet meer voor hen wilde werken.” (eigen onderlijning);

NPO 2, p. 9: “- wanneer LeI verlaten? Na de dood van mijn vader heb ik die besproken met W., hij was

een soort commandant. Ik vertelde hem dat ik niet meer bij Lashkar e islam wilde zijn omdat ze mijn

vader hadden vermoord.”(eigen onderlijning)), terwijl zij tijdens haar derde persoonlijk onderhoud

verklaarde dat haar vader werd vermoord nadat zij LEI verliet (NPO 3, p. 9: “Uw vader werd gedood.

Wanneer? Dat was in 2010. Voor of na uw vertrek? Nadat ik verdween van Manghal Bagh.”(eigen

onderlijning)). Dat de verzoekende partij voor het effectief verlaten van LEI reeds problemen had met de

manier waarop de groepering de lokale bevolking behandelde, doet geen afbreuk aan het feit dat de

verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen aflegde in verband met de situering van het moment

waarop zij LEI effectief verliet en het overlijden van haar vader, temeer daar zij tijdens haar twee eerste

persoonlijke onderhouden aangaf dat het overlijden van haar vader één van haar motieven was om LEI

effectief te verlaten. Te dezen wijst de Raad er tevens op dat de verzoekende partij tijdens haar eerste

persoonlijk onderhoud verklaarde dat zij eind februari 2010 vertelde dat zij niet meer voor LEI wilde

werken en dat dit twee à drie weken na het overlijden van haar vader was (NPO 1, p. 20), terwijl uit de

door haar voorgelegde overlijdensakte van haar vader blijkt dat hij op 10 maart 2010 overleed, hetgeen

niet verzoenbaar is met haar eerdere verklaringen. Tevens stelt de Raad vast dat de verzoekende partij

in haar verzoekschrift eerst stelt: “Verzoeker stelde dat zijn vader in 2010 werd gedood, en dat dit

plaatsvond nadat hij de groepering verliet” (eigen onderlijning) (p. 4), terwijl zij later stelt als volgt: “Uit de

drie verhoren blijkt dan ook dat verzoeker de groep ‘in hoofdzaak’ wilde verlaten, gelet op de

wreedheden die door hen begaan werden, waaronder uiteraard ook de moord op zijn vader.” (eigen

onderlijning) (p. 5), waardoor zij zichzelf opnieuw tegenspreekt.

Verder wijst de commissaris-generaal er in de bestreden beslissing terecht op dat de verzoekende partij

aanvankelijk verklaarde dat zij door een bezoeker van haar vriend werd neergestoken nadat zij een tijdje

hadden gepraat en het per ongeluk ter sprake kwam dat zij LEI had verlaten, terwijl zij later beweerde

dat zij door de bezoekers van haar vriend werd herkend en vervolgens werd neergestoken. In haar

verzoekschrift komt de verzoekende partij dienaangaande niet verder dan het minimaliseren van deze

tegenstrijdigheid en te wijzen op beweerde vertaalproblemen/-nuances. Hoger werd er al op gewezen

dat er geen sprake is van vertaalproblemen. Verder brengt de verzoekende partij geen enkel stuk bij

waaruit zou kunnen blijken dat er in het Urdu en/of het Pashtou dermate gelijklopende woorden worden

gebruikt dat het onderscheid tussen neergestoken worden omdat het verlaten van LEI tijdens een

gesprek met een bezoeker per ongeluk ter sprake kwam enerzijds en neergestoken worden omdat een

bezoeker haar herkende anderzijds bij een vertaling naar het Nederlands door nuanceverschillen

verloren zou kunnen gaan. Te dezen wijst de Raad erop dat het bovendien onaannemelijk is dat de

verzoekende partij het verlaten van LEI tijdens een gesprek met een bezoeker van een vriend bij wie zij

zich verborgen hield wegens de bedreigingen die LEI had geuit omdat zij de groepering had verlaten per

ongeluk ter sprake zou laten komen. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat de verzoekende partij in

de door haar geschetste omstandigheden de nodige voorzichtigheid aan de dag legt teneinde dat

onderwerp ten aanzien van vreemden zo veel als mogelijk te vermijden.

Tevens stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht vast dat de verzoekende partij

tegenstrijdige verklaringen aflegde over het moment waarop haar broer LEI zou hebben verlaten. Waar

zij eerst stelt dat haar broer nog steeds bij LEI zat op het moment dat zij haar dorp verliet omdat hij niet

durfde te vertrekken (NPO 1, p. 9: “- toen u uw dorp verliet, was hij toen nog steeds bij Lashkar e islam

of niet? Ja, hij was nog bij LeI.” (eigen onderlijning), verklaarde zij later dat haar broer ongeveer

gelijktijdig de groepering verliet (NPO 3, p. 10: “Als uw vader gedood was en u neergestoken, trok uw

broer dan zijn conclusies niet? Mijn broer verstopte zich. In Tirah. Hij woonde er in een klein dorp. Maar

je kan je niet lang verstoppen. Zelfde moment als ik min of meer, ik ging me verstoppen, het was dan

gevaarlijk voor hem om er te leven, moeder zei dat we ons moesten beschermen, ik ging naar een
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maat, hij ging andere kant uit.”). Wanneer de verzoekende partij tijdens haar derde persoonlijk

onderhoud werd geconfronteerd met haar verklaringen afgelegd tijdens haar eerste persoonlijk

onderhoud, repliceerde zij dat zij toen bedoelde dat haar broer na haar vertrek bij de rivaliserende

groepering AUI ging (NPO 3, p. 13: “U verklaart nu dat uw broer ongeveer gelijk met u de groep verliet.

Eerder stelde u nochtans dat hij nog steeds bij de groep was bij uw vertrek, omdat hij niet durfde

vertrekken. Meerderheid van onze mensen hebben twee huizen, in Bara en in Tirah, mijn broer verliet

de groep en ging naar Tirah en ging bij een andere groep, de Ansar ul Islam. Dat zal ik bedoeld

hebben.”). Wanneer zij met haar eerdere verklaringen over haar broer werd geconfronteerd tijdens haar

derde persoonlijk onderhoud wierp de verzoekende partij dus geen verbetering op wanneer de

protection officer haar op deze eerdere verklaringen wees maar trachtte zij deze enkel te vergoelijken

door aan te voeren dat zij bedoelde dat haar broer zich bij AUI aansloot, een element dat zij geenszins

aanhaalde tijdens haar eerste twee persoonlijke onderhouden. In tegenstelling tot wat zij in haar

verzoekschrift beweert, is er dan ook wel degelijk sprake van tegenstrijdigheden. Redelijkerwijze kan

worden verwacht dat de verzoekende partij op coherente, duidelijke en precieze wijze kan aangeven of

en wanneer haar broer LEI verliet, quod non.

Voorts stelt de commissaris-generaal terecht vast dat de verzoekende partij aanvankelijk had verklaard

dat zij zich bij AUI had aangesloten doch zonder dat zij veel voor hen kon doen omdat zij gewond was,

terwijl zij tijdens haar derde persoonlijk onderhoud verklaarde dat zij zelf niet bij AUI aansloot. De Raad

stelt vast dat de verzoekende partij tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud verklaarde dat zij contact

had met mensen van AUI, dat zij hen ervan had overtuigd dat zij zelf een vijand was van LEI maar dat

zij niets voor hen kon doen omwille van haar verwondingen na de steekpartij (NPO 1, p. 22-23), terwijl

zij tijdens haar derde persoonlijk onderhoud stelde dat zij niet bij AUI aansloot en dat, wanneer zij met

haar eerdere verklaringen werd geconfronteerd, een tussenpersoon zou hebben gesproken zonder dat

er nadien iets gebeurde (NPO 3, p. 14). Als zodanig zijn de verklaringen van de verzoekende partij

dienaangaande wel degelijk uiteenlopend. Waar nog kan worden aangenomen dat de verzoekende

partij met woorden “Mogelijk om beschermd te worden” tijdens haar derde persoonlijk onderhoud doelde

op haar broer, doet dit geen afbreuk aan het uiteenlopend karakter van haar overige verklaringen

aangaande haar banden met AUI.

Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de problemen die

de verzoekende partij beweert te hebben gehad met LEI hoe dan ook niet aannemelijk zijn aangezien

de verzoekende partij niet kan worden beschouwd als een dermate belangrijke persoon voor de

groepering, zodat niet kan worden ingezien waarom zij haar vandaag nog steeds zouden viseren:

“Aansluitend hierop kan ten zesde aangestipt worden dat hetgeen u voorhoudt betreffende de

vervolging door Lashkar- e- Islam ook maar weinig overtuigend is op zichzelf genomen, los nog van de

waarde van uw documenten en de aangestipte tegenstrijdigheden. U verklaart namelijk dat u na uw

voorgehouden gedwongen rekrutering in de loop van 2006 af en toe de gevangenis zou bewaken en

uitzonderlijk aan het front zou staan, maar dat u geen gespecialiseerde functie of kennis heeft waarmee

u een uitzonderlijke bijdrage leverde aan de beweging (bommenmaker bijvoorbeeld) (CGVS 3 p. 10,

11). U was met andere woorden niet onmisbaar voor de beweging. Gezien uw bewering als zou

“iedereen” in de streek gedwongen zijn zich aan te sluiten bij de beweging, zal een krijger meer of

minder het verschil niet gemaakt hebben, en lijkt het maar vreemd dat men het u niettemin zodanig

kwalijk zou nemen dat wanneer u het voor bekeken hield dat men u hiervoor zou willen doden – laat

staan dat men dit tien jaar na datum nog steeds zou willen doen. Idem wat betreft uw vader, die volgens

u slechts meehielp als kok voor de beweging (CGVS 3 p. 9).”

Waar de verzoekende partij dienaangaande in haar verzoekschrift verwijst naar en citeert uit het artikel

“A Brief History of Mangal Bagh” van The Diplomat d.d. 30 januari 2021 (verzoekschrift, stuk 2), komt zij

niet verder dan te verwijzen naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft op haar

persoonlijke, individuele situatie en die bijgevolg niet volstaat teneinde de door haar voorgehouden

vervolgingsfeiten alsnog in concreto aannemelijk te maken. Dat Mangal Bagh in de regio van herkomst

van de verzoekende partij een schrikbewind voerde, wordt immers niet betwijfeld doch toont op zich niet

aan dat de verzoekende partij, die bij LEI geen dermate belangrijke functie had, heden nog steeds zou

worden geviseerd omdat zij uit deze groepering deserteerde. Het internetartikel over LEI (verzoekschrift,

stuk 3), en de “Beleidsnota Pakistan” van het CGVS van 7 november 2019 (verzoekschrift, stuk 4)

bevatten tevens louter algemene informatie die geen betrekking heeft op de persoonlijke, individuele

situatie van de verzoekende partij en volstaan bijgevolg evenmin teneinde de door haar voorgehouden

vervolgingsfeiten alsnog in concreto aannemelijk te maken.
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Tevens stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht vast dat de verzoekende partij

tegenstrijdige verklaringen aflegde over de bedreigingen die zij vanwege de Pakistaanse autoriteiten

stelt te vrezen: “U beweert tevens ten achtste dat u gezocht zou worden door de Pakistaanse overheid

voor uw voormalige lidmaatschap van Laskhar- e- Islam. Ook hierover legt u evenwel tegenstrijdige

verklaringen af. Zo stelde u tijdens het meest recente onderhoud dat u kort nadat u de groep verlaten

had in 2010, overwoog om u elders in Pakistan te vestigen om aan de groep te ontkomen. U zag

evenwel af van dat plan omdat u nadat u neergestoken was via een malik (dorpsoudste, dorpshoofd) te

weten kwam dat de overheid u zocht (CGVS 3 p. 8). U situeert deze openbaring expliciet na het moment

dat u neergestoken zou zijn. Nochtans had u bij de vorige interviews iets heel anders verteld: u stelde

toen dat u voor het eerst op een lijst met medewerkers van Lashkar- e- Islam geplaatst zou zijn in 2006

(CGVS 1 p. 26), dat u huis bezocht werd door agenten in burger in 2008 (u zou evenwel niet thuis

geweest zijn) (CGVS 1 p. 18), en dat u uiteindelijk in 2009 een aanklacht mocht ontvangen (document 3;

CGVS 1 p. 26). U zou dus al veel langer geweten hebben dat u onder de aandacht van de overheid

stond. Hier op gewezen, probeert u eerst de vraag te ontwijken door te stellen dat u er eerder er niet

aan dacht om de streek te verlaten, tot u neergestoken werd, om uiteindelijk te stellen dat de

gewapende groepen in uw streek tot in 2009 te machtig waren en de lokale ambtenaren dus geen

namen durfden doorgeven. Dit strookt evenwel niet met het voornoemde bezoek dat u zou hebben

gekregen in 2008, of de verklaring dat u al sinds 2006 op een lijst gestaan zou hebben (CGVS 3 p. 13).

Bovendien blijkt u geen concrete elementen te kunnen aanbrengen waaruit zou blijken dat u na uw

vertrek in 2010 nog gezocht zou worden door de overheid (zo dit ooit al het geval was) – u maakt geen

gewag van aanklachten, opsporingsberichten, vonnissen, etc. tegen u van na uw vertrek. Hierover

bevraagd, kan u enkel verwijzen naar de algemene situatie in uw streek, en beweert u dat de overheid

straffeloos stamgenoten van u zou vervolgen – zonder dit evenwel zelf te staven. U lijkt trouwens ook

geen onderscheid te maken tussen gerichte vervolging vanwege de overheid, en burgerslachtoffers die

incidenteel te betreuren vielen tijdens gevechten met anti-gouvernementele elementen (CGVS 3 p. 14,

15). Dat terzijde, dient u aan te tonen dat u te kampen hebt met een persoonlijke vrees voor vervolging,

en het volstaat hiervoor niet om algemeen te verwijzen naar gebeurtenissen in uw streek. U slaagt er

dan ook niet in om aannemelijk te maken dat u voor de overheid te vrezen zou hebben voor vervolging.”

Waar de verzoekende partij dienaangaande in haar verzoekschrift stelt als volgt:

“Verzoeker begrijpt hoegenaamd niet waar er tegenstellingen zouden zijn in zijn relaas over de

overheid. Aangezien hij uit een regio kwam die onder controle stond van Taliban groeperingen, en hij

deel uitmaakte van LEI was het vanzelfsprekend dat de Pakistaanse overheid niet vriendschappelijk met

hem omging of zou omgaan.

Het attest dat hij neerlegde, bevestigt dit relaas.”, dient erop gewezen dat uit het voorgaande reeds is

gebleken dat geen geloof kan worden gehecht aan de problemen die de verzoekende partij met LEI

heeft ondervonden, dat tevens reeds werd vastgesteld dat de voorgelegde aanklacht vanwege de

Pakistaanse autoriteiten op zich onvoldoende bewijswaarde heeft en dat een loutere verwijzing naar de

algemene situatie (de vijandige houding van de Pakistaanse overheid ten aanzien van

talibangroeperingen) op zich niet volstaat teneinde in concreto aannemelijk te maken dat de

verzoekende partij daadwerkelijk door de Pakistaanse autoriteiten werd/wordt geviseerd.

Het tijdsverloop sedert de feiten kan de gedane vaststellingen niet verklaren. Van een verzoeker om

internationale bescherming, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte, coherente, duidelijke en

precieze wijze kan weergeven, zeker die feiten en gebeurtenissen die de essentie uitmaken van het

vluchtrelaas, die hij persoonlijk heeft meegemaakt en die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek

uit zijn land. Daar de aangehaalde gebeurtenissen een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid

en van determinerende invloed waren op haar verdere leven, kunnen zij geacht worden in het geheugen

van de verzoekende partij te zijn gegrift zodat zij bij machte zou moeten zijn deze op coherente en

duidelijke wijze uiteen te zetten, quod non.

Ten aanzien van het verwijt dat enkel de elementen in haar nadeel in de bestreden beslissing zouden

zijn opgenomen, kan verder worden opgemerkt dat de motiveringsplicht in hoofde van de commissaris-

generaal geenszins de verplichting behelst om, zo dit al mogelijk zou zijn, alle elementen in het voordeel

dan wel in het nadeel van de kandidaat-vluchteling in de bestreden beslissing op te nemen.

6.5. Het geheel aan documenten en verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge

samenhang, acht de Raad het vluchtrelaas van de verzoekende partij en haar vrees voor vervolging niet

geloofwaardig.
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6.6. Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van haar relaas toont de verzoekende partij niet aan dat zij vroeger

vervolgd is geweest. Derhalve kan zij zich niet beroepen op de toepassing van artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet.

6.7. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is

er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1981,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

7. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

7.1. Juridisch kader

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

Uit dit artikel volgt dat de verzoekende partij, opdat zij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten,

bij terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” loopt. Het begrip “reëel risico” wijst op de

mate van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico

moet echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie

onderscheiden situaties te voorzien.

7.2. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat de verzoekende partij geen elementen

aanreikt waaruit kan blijken dat zij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

7.3. In zoverre de verzoekende partij zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig

worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij

haar voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon. De verzoekende partij maakte immers doorheen haar opeenvolgende

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan zou

hebben gekend.

7.4. Opdat aan een verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van

het leven of de persoon van de verzoeker, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
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Er dient voorts rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van

Justitie een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07,

§ 35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker

en waarbij het HvJ heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren

dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke

omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t.

Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).

Gelet op deze alomvattende benadering, stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal in de

bestreden beslissing terecht motiveert als volgt:

“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door Cedoca (zie EASO Country of Origin

Information Report: Pakistan Security Situation van oktober 2020 beschikbaar op

https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/ easo-coi-report-security-situation-9 of https://www.cgvs.be/nl blijkt 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 verdergezet. Zo is er in

geheel Pakistan sprake van een verdere daling in het aantal veiligheidsincidenten, alsook een

vermindering van het aantal te betreuren burgerdoden en gewonden. Uit dezelfde informatie blijkt echter

ook dat de veiligheidssituatie in bepaalde Pakistaanse regio’s tot 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 evenwel 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.

Khyber- Pakhtunkwa (KP) is gelegen in het noordwesten van Pakistan en is rijk aan natuurlijke

grondstoffen. In mei 2018 werden de voormalige tribale districten van FATA (Bajaur, Khyber, Kurram,

Mohmand, Orakzai, en Noord-en Zuid-Waziristan) aan Khyber-Pakhtunkwa toegevoegd en vormen zij

sindsdien administratief een deel van de provincie.

Militaire operaties van het leger, zoals “Zarb e-Azb” en “Radd-Ul-Fasaad”, hebben ervoor gezorgd dat

de veiligheidssituatie in Khyber-Pakhtunkwa (KP) sinds 2014 opmerkelijk verbeterd is.

Niettegenstaande de opeenvolgende militaire operaties in de regio de greep van de Tehrik-e Taliban

Pakistan (TTP) in de voormalige FATA-districten grotendeels verbroken heeft, is de groepering nog
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steeds actief in de provincie, voornamelijk in Noord- Waziristan. In Zuid- Waziristan is de Taliban lokaal

aanwezig in de vorm van de “peace committees”, een door de overheid getolereerde vorm van militie.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie inclusief de voormalige FATA-districten ruw geschat

35.5 miljoen inwoners heeft. Volgens ACLED werden er in 2019 349 veiligheidsincidenten gemeld. PIPS

registreerde in dezelfde periode 170 incidenten, waarvan het gros aanvallen van gewapende

groeperingen waren. Tijdens de eerste helft van 2020 vonden er volgens ACLED 73 gewelddadige

incidenten plaats, terwijl PIPS melding maakt van 100 en PICSS van 103 veiligheidsincidenten. Aldus

dient besloten te worden dat de provincie KP in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal

veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

Uit dezelfde informatie blijkt dat het geweld dat tijdens de verslagperiode plaatsvond, voornamelijk

geconcentreerd is in de voormalige FATA-districten Noord- Waziristan, Zuid-Waziristan en Bajaur, in de

provinciale hoofdstad Peshawar, en in de stad Dera Ismael Khan. Het geweld dat plaatsvindt in de

provincie KP is hoofdzakelijk doelgericht van aard waarbij ofwel de Pakistaanse veiligheidsdiensten,

burgers met een specifiek profiel, militante doelwitten of overheidsmedewerkers en -instellingen

geviseerd worden. De aard van het gebruikte geweld zorgt er evenwel voor dat er soms ook willekeurige

slachtoffers vallen, en hoewel er in de eerste helft van 2020 weliswaar sprake is van een toename van

het aantal burgerslachtoffers, blijkt dat het aantal burgerslachtoffers in de gehele provincie beperkt bleef.

Het merendeel van het conflictgerelateerd geweld dat in 2019 in de voormalige FATA-districten

voorkomt, vindt plaats in Noord- en Zuid-Waziristan, alwaar de TTP probeert haar machtspositie terug te

versterken door het uitvoeren van doelgerichte aanvallen op de aanwezige veiligheidsdiensten en

stamoudsten. In elk van de overige tribale districten werden er in 2019 minder dan 15 incidenten

gerapporteerd. Ook in de eerste helft van 2020 zette deze trend zich voort en vonden er in 4 van de 7

tribale districten minder dan 10 conflictgerelateerde incidenten plaats.

Tegelijkertijd is er sprake van een toename van het aantal in Bajaur geregistreerde gewelddadige

incidenten. In dit district, dat grenst aan Afghanistan, neemt het geweld voornamelijk de vorm aan van

grensoverschrijdende aanvallen, contra-terrorisme operaties, en aanvallen van de in het district

aanwezige gewapende groeperingen.

Ook het geweld dat plaatsvindt in de overige tribale districten is hoofdzakelijk doelgericht van aard

waarbij de Pakistaanse veiligheidsdiensten, pro- overheid stamoudsten, ambtenaren, leden van de

lokale “peace committees” en leden van gewapende bewegingen die zich hebben overgegeven aan de

autoriteiten, geviseerd worden. In de verslagperiode vielen de meeste slachtoffers in de voormalige

FATA-districten onder de strijdende partijen.

Tot slot blijkt dat UN OCHA geen melding van een uitwaartse ontheemding uit de provincie maakt.

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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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.”

Waar de verzoekende partij er in haar verzoekschrift op wijst dat zij werd bedreigd door LEI, die thans

deel uitmaken van TTP, zodat er in haar hoofde wel degelijk sprake is van persoonlijke omstandigheden

die het risico verhogen dat zij het slachtoffer wordt van willekeurig geweld in Khyber-Pakhtunkwa, dient

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

worden gehecht. Hoe dan ook komen elementen die reeds het voorwerp uitmaken van een onderzoek

naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden die het risico (zouden) kunnen

verhogen dat de verzoeker om internationale bescherming het slachtoffer wordt van willekeurig geweld

in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De informatie die de verzoekende partij

toevoegt aan haar verzoekschrift (stukken 2-4) werpt op de hiervoor uit de bestreden beslissing

geciteerde motieven geen ander licht. Deze motieven vinden steun in de beschikbare informatie, zijn

pertinent en correct en worden door de Raad in hun geheel overgenomen en tot de zijne gemaakt.
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7.5. Gelet op het voormelde, toont de verzoekende partij niet aan dat er in haar geval zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar de provincie Khyber-Pakhtunkwa een

reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de

Vreemdelingenwet.

8. In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM worden

geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve

ook van de Raad in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale

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

9. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit

beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een

overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die vergissing een voordeel te zijn verleend aan een

rechtsonderhorige en er mogen geen gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de

overheid zouden rechtvaardigen (RvS 26 februari 2007, nr. 168.263). De verzoekende partij toont met

geen enkel concreet element aan dat in casu aan de opgesomde voorwaarden is voldaan. Zij maakt een

schending van het vertrouwensbeginsel dan ook niet aannemelijk.

10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal verplicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij werd

gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Tijdens deze

persoonlijke onderhouden kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te zetten en haar

argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft zij zich

laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Urdu (eerste en tweede

persoonlijk onderhoud) en het Pashtou (derde persoonlijk onderhoud) machtig is. De Raad stelt verder

vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op

alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over de regio van

herkomst van de verzoekende partij en op alle dienstige stukken. De commissaris-generaal heeft het

beschermingsverzoek van de verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. De stelling dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig is te werk gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden. Ook kan

de schending van het redelijkheidsbeginsel niet worden volgehouden aangezien de bestreden beslissing

geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

11. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. De verzoekende partij heeft evenmin aangetoond dat er

een substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, §

1, 2° van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen

en de zaak terug te zenden naar de verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen

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

12. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat de verzoekende partij niet als vluchteling

kan worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

13. Kosten

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

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend eenentwintig door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. S. HUENGES WAJER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. HUENGES WAJER M. RYCKASEYS


