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nr. 100 607 van 9 april 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengaalse nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2012

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

staatlozen van 17 september 2012.

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 8 november 2012 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. VANDEVOORDE, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“Volgens uw verklaring bent u een Bihari afkomstig uit Mohammadpur te Bangladesh. U woonde

te Mohammadpur samen met uw vader in een kamp waar Bihari's verblijven.

In 2003 opende u een theekraam in het kamp. Hierdoor kreeg u problemen met lokale criminelen. Ze

persten u af en vroegen u geld. Op 15 december 2005 vroegen deze criminelen een grote som geld. U

kon dit bedrag niet betalen. De dag daarna ging u een klacht indienen bij de politie. Hierdoor kreeg u
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nog meer problemen met deze criminelen. Ze bedreigden u met de dood en ze verwoestten uw

theekraam.

Uit angst verliet u op 4 februari 2006 het kamp en dook u onder.

Op 8 februari 2006 verliet u Bangladesh. U trok naar Pakistan. Daar verbleef u zes maanden.

Op 28 april 2006 verliet u Pakistan. Via Turkije reisde u naar Griekenland.

Op 6 januari 2012 verliet u Griekenland. De volgende dag kwam u aan in Italië. Via Frankrijk reisde

u naar België.

Op 10 januari 2012 kwam u aan in België en vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende documenten neer: een identiteitskaart uit het

Bihari kamp, een rantsoenkaart en een brief van de directeur van het Bihari kamp.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Vooreerst wijst het CGVS (Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen) erop dat u

niet aannemelijk maakt dat u problemen zou kennen in Bangladesh omwille van het feit dat u Bihari

bent.

In Bangladesh kreeg u de kans om buiten het Bihari kamp naar school te gaan waar Bihari's samen

met Bengalen les kregen in het Bangla (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). U spreekt zelfs hoofdzakelijk

Bangla met uw vader, ondanks dat Bihari's uit Bangladesh van oorsprong Urdu sprekend zijn (zie

gehoorverslag CGVS, p. 4).

Uw verklaring dat u problemen zou krijgen met Bengalen omwille van uw taal (zie gehoorverslag CGVS,

p. 6) houdt geen steek.

U verklaart twee keer dat u in Bangladesh geen werk zou vinden (zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en 7).

Ook dit houdt geen steek.

Volgens uw verklaring was u eigenaar van een theekraam sinds 2003 (zie gehoorverslag CGVS, p. 3).

Uit uw relaas kan worden afgeleid dat deze theekraam u geen windeieren legde. Door het opstarten van

uw theekraam kreeg u geen rantsoen meer (zie gehoorverslag CGVS, p. 8).

Dit wijst erop dat u genoeg verdiende om financieel onafhankelijk te zijn.

Bovendien verklaart u dat u 115.000 taka neerlegde om naar Griekenland te reizen (zie gehoorverslag

CGVS, p. 7). Dit wijst erop dat u minimum meer dan 1000 euro kon sparen doormiddel van uw

theekraam (blauwe map, punt 3).

Niets wijst erop dat u bij een terugkeer naar Bangladesh niet in staat zou zijn om uzelf te voorzien van

de noodzakelijke levensmiddelen.

Ten slotte, verklaart u zelf dat er positieve ontwikkelingen zijn in de situatie van Bihari's in Bangladesh.

In 2008 kregen Bihari's een identiteitskaart en konden Bihari's voor het eerst stemmen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 5).

Dit komt overeen met informatie waarover het CGVS beschikt (blauwe map, punt 1).

In 2008 bepaalde de High Court van Bangladesh dat alle kinderen die minderjarig waren bij

de onafhankelijk van Bangladesh in 1971 en alle mensen die na 1971 geboren werden in Bangladesh

als Bengaalse staatsburgers worden beschouwd.

U valt onder deze tweede categorie gezien u geboren werd in 1986.

Dit wijst erop dat u bij een terugkeer naar Bangladesh een volwaardig Bengaals staatsburger bent.

Er is geen enkele reden waarom u geen beroep zou kunnen doen op de Bengaalse autoriteiten of politie

om bescherming te vragen of een klacht in te dienen wanneer er zich problemen zouden voordoen. Het

feit dat Bihari bent doet hier geen afbreuk aan.

Vervolgens wijst het CGVS erop dat de problemen waarvoor u Bangladesh volgens uw verklaring

diende te verlaten vreemd zijn aan de Vluchtelingenconventie.

U verklaart dat u Bangladesh diende te verlaten omdat u werd afgeperst door criminelen of gangsters

(zie gehoorverslag CGVS, p. 2). U werd enkel afgeperst omwille van geld (zie gehoorverslag CGVS, p.

6).

U hebt nooit andere problemen gekend, u diende Bangladesh enkel te verlaten omwille van de afpersing

(zie gehoorverslag CGVS, p. 2).

Deze criminelen viseerden niet enkel u, ook andere mensen met een eigen zaak (zie gehoorverslag

CGVS, p. 6).

Verder was u nooit politieke actief (zie gehoorverslag CGVS, p. 6), hebt u nooit problemen

gehad omwille van uw religie en hebt u nooit problemen gehad met de Bengaalse autoriteiten omwille

van het feit dat u Bihari bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 3).

U verklaart dat Bihari's geen rechten hebben in Bangladesh en niet beschermd worden door de

autoriteiten of de politie (zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en 5).
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Ten eerste, staaft u deze verklaringen op geen enkele manier.

Ten tweede, werd hierboven uiteen gezet waarom deze verklaring weinig waarschijnlijk is. Er is geen

enkele reden waarom u geen bescherming zou krijgen in Bangladesh gezien u als volwaardig Bengaals

staatsburger aanvaard wordt. Uw argument dat u als Bihari geen nationaliteit hebt is onjuist.

U probeerde het CGVS daarvan in eerste instantie te overtuigen (zie gehoorverslag CGVS, p.2 en 3),

terwijl u nadien moest toegeven dat de Bihari's mogen gaan stemmen en een identiteitskaart krijgen (zie

gehoorverslag CGVS p.5).

Ten slotte, merkt het CGVS nog enkele merkwaardigheden op in uw relaas.

U verklaart dat u in Griekenland asiel heeft aangevraagd (zie gehoorverslag CGVS, p. 2), maar u legt

hiervan geen enkel bewijs neer.

Hierdoor maakt u niet hard dat u effectief een asielaanvraag indiende in Griekenland en heeft het CGVS

geen zicht op welk relaas u in Griekenland aanhaalde om asiel aan te vragen.

Het lijkt nochtans niet zo moeilijk om documentatie met betrekking tot deze asielaanvraag neer te

leggen.

Met betrekking tot de documenten die u neerlegt wijst het CGVS erop dat het merkwaardig is dat de

brief van het Bihari kamp stelt dat u in het kamp verbleef sinds 1972 (groene map, punt 3). Dit is

onmogelijk gezien u pas geboren werd in 1986.

De identiteitskaart uit het Bihari kamp heeft weinig waarde gezien u zelf het gesolliciteerd karakter van

dit document benadrukt (groene map, punt 1).

Het CGVS wijst er ten slotte op dat het vervaardigen van vervalste documenten een vaak voorkomend

fenomeen is in Bangladesh (blauwe map, punt 4). Hierdoor moet het neerleggen van documenten

steeds gepaard gaan met het afleggen van geloofwaardige verklaringen.

Bijgevolg kan dan ook niet besloten worden dat u op dit ogenblik bij een eventuele terugkeer

naar Bangladesh het risico loopt op vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie.

Evenmin kan worden gesteld dat er in uw geval een reëel risico op ernstig schade, zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming, zou bestaan.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 17 oktober 2012 een schending aan van artikel 48/3 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en van artikel 1 van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag).

Hij wijst erop dat de Bihari in Bangladesh nog steeds als tweederangsburgers worden behandeld en dat

zo een persoon “op papier” misschien de Bengaalse nationaliteit verkrijgt, dit niet betekent dat deze in

realiteit ook alle voordelen en rechten geniet die aan deze nationaliteit verbonden zijn.

Volgens verzoeker is het (zie verzoekschrift, p. 3) “opvallend dat elke reactie vanwege de politie

uitbleef”, nadat hij bij de politie een klacht indiende tegen de afpersing; volgens hem verkreeg hij “niet de

bescherming van de overheid waar hij recht op had”.

Hij legt uit dat hij in Bangladesh geen werk kon vinden en dat hij (zie p. 3) “uit economische noodzaak

een theekraam opstartte”. Hij stelt dat hij in Bangladesh wél werd gediscrimineerd omwille van zijn

afkomst als Bihari; dat hij positieve ontwikkelingen ziet, betekent volgens hem niet dat hij niet werd

gediscrimineerd omwille van zijn etnische origine. Hij herhaalt dat Bihari’s de nationaliteit (zie p. 3)

“slechts op papier bezitten”.

Verzoeker verklaart dat hij geen rantsoen meer kreeg op het ogenblik dat hij als zelfstandige begon (zie

p. 4) “maar dat hij bij de opstart van zijn theekraam grote kosten diende te maken”, waardoor hij

gedurende enige tijd “in onzekerheid” leefde. Hij ontkent dan ook dat hij “financieel onafhankelijk is”.

Hij benadrukt dat hij wel degelijk door de criminelen werd geviseerd omwille van zijn etnische afkomst;

hij stelt dat andere handelaars die door dezelfde criminelen werden afgeperst, allemaal gevestigd waren

in het Bihari-kamp en van Bihari-origine waren.

Verzoeker besluit dat de commissaris-generaal zijn vrees omwille van zijn etnische origine, niet in

afdoende mate heeft onderzocht en dat evenmin werd onderzocht (zie p. 4) “in welke mate de

Bengaalse autoriteiten een effectieve bescherming hebben geboden aan Verzoeker na het indienen van

de klacht”.

Verder is verzoeker van mening dat niet automatisch mag worden aangenomen dat documenten

afkomstig van Bangladesh, vals zijn; hij stelt dat wat zijn documenten betreft, de commissaris-generaal

nagelaten heeft om een authenticiteitsonderzoek te voeren.
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Verzoeker voert aan dat hij in de onmogelijkheid verkeert om documenten ter staving van zijn

asielaanvraag in Griekenland, neer te leggen.

Het jaartal “1972” vermeld in de brief van het Bihari-kamp, is volgens verzoeker (zie p. 4) “een louter

materiële vergissing, waaruit op zich geenszins blijkt dat dit document vervalst zou kunnen zijn”.

Verzoeker stelt van oordeel te zijn dat hij redelijke inspanningen heeft geleverd om documenten ter

ondersteuning van zijn asielrelaas aan te brengen; hij stelt dat zijn relaas coherent en plausibel is en

overeenstemt met feiten die welbekend zijn over zijn land van herkomst.

Het niet meedelen van bepaalde details zijn volgens hem te wijten aan (zie p. 5) “stress voor het

gehoor”, “wantrouwen ten aanzien van de overheid” en de “opgelopen trauma’s”.

Verzoeker voert ook een schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Hij vat aan met een theoretische uiteenzetting over de subsidiaire bescherming.

Volgens verzoeker zijn voortdurende mensenrechtenschendingen in Bangladesh trieste realiteit en zijn

de lokale autoriteiten niet bij machte om op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen

waarvan de burgerbevolking het slachtoffer is. Hij stelt dat het land (zie p. 5) “op politiek en militair vlak

onstabiel is”.

Vervolgens verwijst verzoeker naar “internetartikelen van Amnesty International” over de actuele situatie

in Bangladesh.

Verzoeker voert ook een schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Hij geeft een theoretische uitleg over dit artikel en herhaalt dat voortdurende

mensenrechtenschendingen trieste realiteit zijn in Bangladesh, dat de lokale autoriteiten niet bij machte

zijn om op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen waarvan de burgerbevolking het

slachtoffer is en dat het land “op politiek en militair vlak onstabiel is”.

Hij stelt dat hij, door afwijzing van zijn asielaanvraag, de facto gedwongen wordt het Belgisch

grondgebied te verlaten, waardoor hij zich zal blootstellen aan folteringen of aan onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen in Bangladesh.

Verzoeker voert ten slotte een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht

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

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en van hem de vluchtelingenstatus te erkennen,

dan wel de bestreden beslissing te vernietigen. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker hem de

subsidiaire bescherming toe te kennen, dan wel de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag geen directe werking

heeft binnen de Belgische rechtsorde zodat de aangevoerde schending ervan niet dienstig is.

2.3. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker uiteen

valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is

voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven

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

verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15

februari 2007, nr. 167.852). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing betwist

en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt

moet worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.
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2.4. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

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 een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.6. De commissaris-generaal stelde in zijn beslissing vooreerst vast dat verzoeker niet aannemelijk

maakte dat hij in Bangladesh problemen had omwille van het feit dat hij Bihari is, gezien (i) verzoeker de

kans kreeg om buiten het Bihari kamp naar school te gaan waar Bihari’s samen met Bengalen les

kregen in het Bangla; (ii) hij hoofdzakelijk Bangla spreekt met zijn vader; (iii) verzoeker sinds 2003

eigenaar was van een theekraam, waardoor hij geen rantsoen meer kreeg en bovendien minimum meer

dan 1000 euro kon sparen om naar Griekenland te reizen; (iv) niets erop wijst dat verzoeker bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst, niet in staat zou zijn om zichzelf te voorzien van de noodzakelijke

levensmiddelen; (v) verzoeker zelf aangaf dat er positieve ontwikkelingen zijn in de situatie van Bihari’s

in Bangladesh; (vi) uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat verzoeker bij

een terugkeer naar Bangladesh een volwaardig Bengaals staatsburger is; (vii) er geen enkele reden is

waarom verzoeker geen beroep zou kunnen doen op de Bengaalse autoriteiten of politie om

bescherming te vragen of een klacht in te dienen bij problemen.

In zijn verzoekschrift wijst verzoeker erop dat de Bihari in Bangladesh nog steeds als

tweederangsburgers worden behandeld en dat men op papier misschien de Bengaalse nationaliteit

verkrijgt, maar dat dit niet betekent dat men in realiteit ook alle voordelen en rechten geniet die aan deze

nationaliteit zijn gekoppeld.

Hij stelt dat hij in Bangladesh wél werd gediscrimineerd omwille van zijn afkomst als Bihari; dat hij

positieve ontwikkelingen ziet, betekent volgens hem geenszins dat hij niet werd gediscrimineerd omwille

van zijn etnische origine.

De Raad stelt vast dat deze ongestaafde beweringen van verzoeker niet aantonen dat de informatie

waarop de commissaris-generaal zich gebaseerd heeft, -en die werd toegevoegd aan het administratief

dossier- foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift laat gelden dat hij “niet de bescherming van de overheid (kreeg)

waar hij recht op had”, wijst de Raad op de verklaringen van verzoeker afgelegd bij zijn gehoor op 16

mei 2012 op het Commissariaat-generaal.

Op de vraag wat de politie zei toen hij klacht neerlegde, antwoordde verzoeker: “Toen ik ging klagen zei

de politie dat ze zouden zien wat ze zouden doen. Ze zeiden niets anders” (zie het verhoorverslag, p. 6).

Op de vraag waarom ze hem niet hebben geholpen, antwoordde verzoeker: “Ik heb geen idee waarom.

Ik denk omdat ik Behari ben” (zie het gehoorverslag, p. 6).
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Dit louter vermoeden van verzoeker toont geenszins aan dat dat hij “niet de bescherming van de

overheid (kreeg) waar hij recht op had”, temeer gezien uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, blijkt dat verzoeker bij een terugkeer naar Bangladesh een volwaardig Bengaals

staatsburger is.

De beweringen van verzoeker in het verzoekschrift dat hij “uit economische noodzaak een theekraam

opstartte”, dat hij als zelfstandige begon “maar dat hij bij de opstart van zijn theekraam grote kosten

diende te maken”, waardoor hij gedurende enige tijd “in onzekerheid” leefde en niet “financieel

onafhankelijk is”, zijn niet in staat de concrete vaststellingen in de bestreden beslissing te verklaren of

weerleggen.

De Raad treedt de commissaris-generaal dan ook bij waar die besluit dat verzoeker niet aannemelijk

maakte dat hij in zijn land van herkomst problemen zou kennen omwille van het feit dat hij Bihari is.

De commissaris-generaal was in zijn beslissing verder van oordeel dat de problemen waarvoor

verzoeker Bangladesh verliet, met name om te ontkomen aan afpersing door criminelen of gangsters,

vreemd zijn aan het Vluchtelingenverdrag.

In zijn verzoekschrift benadrukt verzoeker dat hij wel degelijk door de criminelen werd afgeperst omwille

van zijn etnische afkomst; hij stelt dat andere handelaars die door die criminelen werden afgeperst,

allemaal gevestigd waren in het Bihari-kamp en van Bihari-origine waren.

De Raad stelt vast dat deze beweringen in het verzoekschrift niet stroken met de eerdere verklaringen

van verzoeker afgelegd tijdens zijn verhoor op 16 mei 2012 op het Commissariaat-generaal.

Op de vraag waarom hij werd bedreigd door criminelen, antwoordde hij: “Alleen voor het geld” (zie het

verhoorverslag, p. 6). Hij verklaarde tevens: “Voor zover ik weet hebben alle mensen met een zaak in

Bangladesh dit soort probleem. Ze moeten allemaal geld betalen. Niet alleen ik. Als die mensen het

willen, dan nemen ze geld van die mensen” (zie het verhoorverslag, p. 6).

Later tijdens het verhoor verklaarde verzoeker dat hij van 28 december 2005 tot 3 februari 2006 in een

daklozentehuis in Tangi verbleef, maar dat hij daar hetzelfde probleem had: (zie het verhoorverslag, p.

6) “Als je geld had proberen andere mensen ervan te profiteren”.

Verzoekers beweringen dat hij door de criminelen werd geviseerd omwille van zijn etnische origine en

dat de collega-handelaars die door dezelfde criminelen werden afgeperst, allemaal gevestigd waren in

het Bihari-kamp en van Bihari-origine waren, zijn volgens de Raad dan ook post-factum verklaringen die

duidelijk na reflectie tot stand gekomen zijn na kennisname van de bestreden beslissing en die derhalve

niet worden aangenomen.

Gelet op de motivering dienaangaande in de bestreden beslissing, wordt niet aangenomen dat de

commissaris-generaal verzoekers vrees omwille van zijn etnische origine niet in afdoende mate heeft

onderzocht, noch dat niet werd onderzocht “in welke mate de Bengaalse autoriteiten een effectieve

bescherming hebben geboden aan Verzoeker na het indienen van de klacht”, zoals verzoeker aanvoert

in zijn verzoekschrift.

De Raad is van oordeel dat zoals de commissaris-generaal stelt de problemen van verzoeker met de

criminelen vreemd zijn aan het Vluchtelingenverdrag.

De commissaris-generaal merkte in zijn beslissing nog op:

“U verklaart dat u in Griekenland asiel heeft aangevraagd (zie gehoorverslag CGVS, p. 2), maar u legt

hiervan geen enkel bewijs neer. Hierdoor maakt u niet hard dat u effectief een asielaanvraag indiende in

Griekenland en heeft het CGVS geen zicht op welk relaas u in Griekenland aanhaalde om asiel aan te

vragen. Het lijkt nochtans niet zo moeilijk om documentatie met betrekking tot deze asielaanvraag neer

te leggen. Met betrekking tot de documenten die u neerlegt wijst het CGVS erop dat het merkwaardig is

dat de brief van het Bihari kamp stelt dat u in het kamp verbleef sinds 1972 (groene map, punt 3). Dit is

onmogelijk gezien u pas geboren werd in 1986. De identiteitskaart uit het Bihari kamp heeft weinig

waarde gezien u zelf het gesolliciteerd karakter van dit document benadrukt (groene map, punt 1). Het

CGVS wijst er ten slotte op dat het vervaardigen van vervalste documenten een vaak voorkomend

fenomeen is in Bangladesh (blauwe map, punt 4). Hierdoor moet het neerleggen van documenten

steeds gepaard gaan met het afleggen van geloofwaardige verklaringen.”

Verzoeker laat gelden dat niet automatisch mag worden verondersteld dat documenten afkomstig van

Bangladesh vals zijn; hij stelt dat de commissaris-generaal heeft nagelaten om een echtheidsonderzoek

te verrichten.

Verzoekers verweer toont echter niet aan dat de informatie waarop de commissaris-generaal zich

gebaseerd heeft en waaruit blijkt dat het vervaardigen van vervalste documenten een vaak voorkomend

fenomeen is in Bangladesh, foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd.

De Raad herhaalt dat de bewijslast in beginsel berust bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het

mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Verklaringen kunnen op zich een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,
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geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84), maar indien redelijkerwijze van de kandidaat-vluchteling kan worden verwacht

dat er bewijzen kunnen worden voorgelegd, kan op basis van zijn medewerkingsplicht worden verwacht

dat deze alle nodige inspanningen levert om deze bewijzen voor te leggen. Indien hij dit niet doet, dient

de kandidaat-vluchteling een redelijke verklaring te geven; hij moet minstens aantonen dat hij alles in

het werk heeft gesteld om deze te bemachtigen.

In casu kon verzoeker geen enkel begin van bewijs voorleggen van zijn asielaanvraag in Griekenland.

Verzoeker onderneemt in zijn verzoekschrift geen ernstige poging om het ontbreken van deze bewijzen

te verklaren. Zijn verklaring dat hij in de onmogelijkheid verkeert om documenten ter staving neer te

leggen, bevestigt slechts het gebrek aan bewijs en toont geenszins aan dat hij ernstige inspanningen

heeft geleverd om de bewijzen trachten te bekomen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat de jaartal vermeld in de brief van het Bihari-kamp “een

louter materiële vergissing (is), waaruit op zich geenszins blijkt dat dit document vervalst zou kunnen

zijn”, treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar die vaststelt dat het merkwaardig is dat de brief

van het Bihari kamp, die verzoeker zelf voorlegt ter staving van zijn verklaringen, stelt dat verzoeker in

het kamp verbleef sinds 1972 terwijl hij pas geboren werd in 1986.

Dergelijke vaststellingen is niet van aard om aan dit stuk veel bewijswaarde te verlenen.

Het besluit in het verzoekschrift dat het relaas van verzoeker coherent en plausibel is en overeenstemt

met feiten die welbekend zijn over het land van oorsprong, is in acht genomen wat voorafgaat, onjuist.

Waar verzoeker het niet meedelen van bepaalde details of anekdotes wijt aan “stress voor het gehoor”,

“wantrouwen ten aanzien van de overheid” en de “opgelopen trauma’s”, wijst de Raad erop dat de

weigeringsbeslissing geenszins genomen werd op basis van “het niet meedelen van bepaalde

details/anekdotes”.

Volledigheidshalve benadrukt de Raad dat van een asielzoeker verwacht kan worden dat hij belangrijke

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

vlucht, vermits kan verwacht worden dat deze gebeurtenissen, ongeacht de traumatische ervaring, in

het geheugen gegrift zouden staan zo ze zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben

Wat betreft het door verzoekers voorgehouden “wantrouwen ten aanzien van de overheid”, wijst de

Raad erop dat de asielaanvraag op zich al een verzoek tot en een uiting van vertrouwen is in de

bescherming die de Belgische autoriteiten verzoeker bieden. De behandeling van een asielaanvraag

geschiedt in vertrouwen en “vrees” kan geen reden zijn om aan de autoriteiten van het onthaalland

informatie te onthouden en/of onjuiste informatie omtrent het asielrelaas te debiteren.

Bovendien staat elke asielzoeker in zekere mate onder psychische druk; de aangehaalde

gebeurtenissen zijn evenwel dermate ingrijpend en fundamenteel dat verzoeker bij machte moet zijn

een coherent en correct verhaal te vertellen (RvS, nr. 150.619 van 25 oktober 2005).

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 48/3 van vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.7. Aangaande de subsidiaire bescherming, laat verzoeker gelden dat voortdurende

mensenrechtenschendingen in Bangladesh trieste realiteit zijn, dat de lokale autoriteiten niet bij machte

zijn om op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen waarvan de burgerbevolking het

slachtoffer is en dat het land “op politiek en militair vlak onstabiel is”.

Hij verwijst naar “internetartikelen van Amnesty International” over de actuele situatie in Bangladesh.

De Raad stelt vast dat deze artikelen handelen over twee studenten die oppositieactiviteiten voeren en

sinds 4 februari verdwenen zijn, over de schorsing van acht grenswachten die een inwoner van

Bengladesh aan de grens met India hebben mishandeld, over personen die de dood vinden in een

treffen met het “Rapid Action Battalion”; deze artikels hebben geenszins betrekking hebben op het

asielrelaas van verzoeker.

De Raad wijst erop dat een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in het

land van herkomst volstaat niet om aan te tonen dat er wat verzoeker betreft een reëel risico op lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.

121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Gelet op bovenstaande vaststellingen, brengt verzoeker geen elementen aan die wijzen op een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.
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Verzoeker maakt met zijn blote beweringen over de situatie in Bangladesh en de citaten uit

internetartikelen van “Amnesty International” (zie hoger) evenmin aannemelijk dat er voor burgers

sprake is van een reëel risico op het lijden van ernstige schade als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict of dat er dat er in Bangladesh een binnenlands of internationaal

gewapend conflict aan de gang is.

Verzoeker voert aldus geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.8. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing op een correcte wijze

genomen en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoeker zelf

aangevoerd tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-generaal, bevat de bestreden beslissing

gedetailleerde overwegingen die de beslissing afdoende motiveren.

De commissaris-generaal heeft zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voorbereid en gestoeld op een

correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker werd opgeroepen voor een

verhoor, dat hij tijdens dit verhoor op 16 mei 2012 in bijzijn van zijn advocaat, de kans kreeg om zijn

asielmotieven uiteen te zetten en bewijsstukken neer te leggen, en dat het verhoor plaatsvond met

behulp van een tolk die de het Bangla machtig is.

Het zorgvuldigheidsbeginsel werd aldus niet geschonden.

2.9. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

3. Kosten

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

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend dertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


