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nr. 118 763 van 12 februari 2014

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2013

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen van 19 oktober 2013 houdende de weigering van van

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. GYSEMBERG, die loco advocaat S. VAN ROSSEM

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

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Bengaalse nationaliteit te bezitten en actief te zijn voor de BNP ('Bangladesh National

Party'). U verklaart uw land te zijn ontvlucht wegens problemen met de tegenpartij, de AL ('Awami

League'). Op 16 april 2012 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. Op 15

maart 2013 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming, omdat

uw asielrelaas op verschillende elementen als ongeloofwaardig diende te worden beschouwd en de

toen voorgelegde documenten niet konden overtuigen. U ging hiertegen in beroep en op 4 juli 2013

werd deze beslissing door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bevestigd. U diende
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opnieuw beroep in tegen de beslissing van de RvV en de Raad van State besliste op 2 september 2013

dat de procedure kan verder worden gezet.

U keerde in tussentijd niet terug naar uw land van herkomst en diende op 21 augustus 2013 een tweede

asielaanvraag in. In het kader van uw huidige asielaanvraag baseert u zich nog steeds op dezelfde

asielmotieven, aangevuld met de opmerking (als nieuw element) dat er nu drie valse zaken, daterende

van 14/11/2011, 08/05/2012 en 22/09/2012, tegen u hangende zouden zijn in Bangladesh en dat u

daardoor wordt gezocht door de Bengaalse autoriteiten.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u bij de eerste asielaanvraag volgende documenten neer: een

originele geboorteakte uitgegeven 10 januari 2012, een originele huwelijksakte, een originele

geboorteakte van uw zoon, een originele brief van de 'BNP', originele röntgenfoto’s die werden

genomen in Bangladesh, originele medische attesten uitgevaardigd in Bangladesh, originele medische

documenten uitgevaardigd in België, originele documenten met betrekking tot een medische

regularisatieaanvraag, een usb-stick met artikelen over de algemene situatie in Bangladesh en een

origineel 'citizenship certificate'.

Bij de tweede asielaanvraag voegde u daar volgende documenten aan toe: een gelegaliseerde

geboorteakte uitgegeven op 10 januari 2012 en gelegaliseerd op 14 maart 2013, een krantenartikel van

30 juli 2013, een poststuk en een brief van de 'human rights légal aid society' met vertaling.

B. Motivering

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

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

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

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

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

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die

u naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag hebt uiteengezet. in dit verband dient vooreerst

benadrukt te worden dat uw eerste asielaanvraag door het CGVS werd afgesloten met een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming, omdat de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en de door u

aangehaalde feiten of redenen voor uw vertrek uit Bangladesh niet als bewezen werden beschouwd

Deze beslissing en beoordeling werden inhoudelijk door de RVV bevestigd. U hebt een cassatieberoep

ingesteld dat strekt tot nietigverklaring van het arrest nr. 106.321 van 4 juli 2013 van de Raad voor

Vreemdelingebetwistingen. Dit cassatieberoep werd toelaatbaar verklaard bij beschikking nr. 99907 van

2 september 2013. Door uw cassatieberoep toelaatbaar te verklaren spreekt de Raad van State zich

evenwel niet uit over de grond van de zaak. De Raad van State is als administratieve cassatierechter

immers niet bevoegd de feiten andermaal te beoordelen. Bijgevolg staat de inhoudelijke beoordeling van

uw voorgaande asielaanvraag vooralsnog vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden

vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet,

dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt

Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.

Betreffende deze tweede asielaanvraag met als nieuwe elementen het aangeven van het bestaan van

drie rechtszaken, moet het CGVS vaststellen dat blijkt dat deze rechtszaken het gevolg zijn van uw

problemen met de AL, omdat u betrokken was bij de BNP. U geeft zelf aan dat de valse klachten tegen

u zijn ingediend door de AL (zie verklaringen DVZ vraag 17 van 27/08/2013). Ook uit het krantenartikel

van 30 juli 2013 zou volgens u blijken dat u deze problemen, in het kader van de huidige regering (die is

gevormd door de AL), kende omwille van uw betrokkenheid bij de BNP. Ook de brief van de 'human

rights legal aid society' verwijst naar 'political conspiracy'.

Echter blijkt uit eerste beslissing van het CGVS dat uw beweerde profiel als lid van de BNP, en de

daaruit volgende problemen, niet ais geloofwaardig kan worden beschouwd. Vooreerst bleek dat u

amper enige concrete kennis van deze partij bezat, ondanks uw bewering regelmatig bij de partij (en

haar activiteiten zoals bijwonen van meetings) betrokken te zijn geweest. Daarnaast legde u ook geen

enkel document neer dat uw betrokkenheid op overtuigende manier kon staven. Meer zelfs, de

documenten die u wél neerlegde kwamen niet geloofwaardig over. De brief van de BNP vertoonde een

zeer gesolliciteerd karakter, is een document zonder hoofding en er staan verschillende spellingsfouten

in. De medische attesten die u neerlegde stemden inhoudelijk niet overeen met uw verklaringen.

Hiervoor gaf u geen afdoende verklaring. Ten slotte verbleef u nog twee jaar in Bangladesh en wonen
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uw ouders nog steeds in uw dorp, en u verliet Bangladesh met uw eigen paspoort. Deze elementen

ondermijnen volledig uw beweerde vrees voor de Bengaalse autoriteiten waardoor ook de zogenaamd

daaruit volgende rechtszaken - die u nu als nieuwe elementen aanbrengt - niet als overtuigend kunnen

worden beschouwd. Bovendien zijn er elementen die de geloofwaardigheid van deze nieuwe elementen

verder ondermijnt.

Ten eerste verklaarde u in het kader van uw eerste asielaanvraag, tijdens het gehoor op het CGVS op 5

maart 2013, dat er helemaal geen rechtszaak tegen u hangende was in Bangladesh (zie gehoorverslag

CGVS 5/3/2013 p.9). Het is dan ook zeer bevreemdend dat u nu, slechts enkele maanden later,

verklaart dat er drie rechtszaken tegen u hangende zouden zijn en dat deze zaken allemaal dateren van

voor het gehoor op 5 maart 2013. Dat u op het moment van het gehoor op het CGVS niet van het

bestaan van deze zaken op de hoogte was, overtuigt geenszins, integendeel. Zo dateert de eerste valse

zaak tegen u zelfs van voor uw vertrek uit Bangladesh. U woonde toen bij verwanten in Dhaka en het is

dan ook bevreemdend dat u, eventueel via verwanten en familie, niet op de hoogte was van het bestaan

van een aanklacht tegen u. Zo blijkt ook dat u reeds voor het gehoor van 5 maart 2013 vanuit België

contact had met uw familie in Bangladesh. U wist immers te vertellen dat eind 2012 uw dochter zou zijn

geboren in Bangladesh (zie gehoorverslag CGVS 5/3/2013). Ook bij het indienen van uw tweede

asielaanvraag verklaarde u dat u contact had opgenomen met uw familie (zie verklaring DVZ

27/08/2013 vraag 17). Zo blijkt ten slotte en vooral ook dat u verklaart dat u reeds in Bangladesh contact

had met bovenvermelde organisatie (zie verklaringen DVZ 27/08/2013 vraag 17). Dat u aldus op 5

maart 2013 niet op de hoogte zou zijn geweest van enige van deze zaken tegen u, is niet geloofwaardig.

Ten tweede verklaarde u dat de eerste rechtszaak dateerde van voor uw vertrek uit Bangladesh. Dat u

aldus uw land met gebruik van uw eigen paspoort kon verlaten (zie gehoorverslag CGVS 5/3/2013 p.5),

wijst er op dat u niet in de specifieke negatieve aandacht van de Bengaalse autoriteiten stond. Deze

vaststelling bevestigt andermaal dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw bewering dat er reeds

voor uw vertrek uit Bangladesh een rechtszaak tegen u was aangespannen.

Ten derde legt u ook geen enkel juridisch stuk voor dat het bestaan van deze rechtszaken kan staven.

Nochtans blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan het

dossier dat zulke stukken in Bangladesh, via familie, vertrouwenspersoon of advocaat, kunnen worden

verkregen. U gaf zelf ook aan geen enkel detail te kennen van deze zaken. Dat u geen documenten

hebt opgevraagd en dat u geen enkel detail van deze zaken kent, is niet afdoende. Indien u werkelijk

valselijk zou worden beschuldigd en op basis hiervan zelfs een nieuwe asielaanvraag indient hebt u er

alle belang bij om u zo snel mogelijk goed te informeren. Dat u dit naliet geeft blijkt van een desinteresse

hetgeen de geloofwaardigheid van uw beweringen enkel verder ondermijnt. U legde enkel een attest

neer van de 'human rights legal aid society'. Dat document dateert van april 2013 en zou u drie of vier

maanden voor uw tweede asielaanvraag hebben ontvangen. Dat u dan uiteindelijk niet dadelijk een

tweede asielaanvraag indiende na ontvangst van dit attest, doet al twijfels rijzen bij de bewijswaarde van

dit document. In elk geval is het niet aannemelijk dat indien deze organisatie werkelijk uw situatie kent,

ze u niet zou bijstaan in het verkrijgen van de nodige informatie over deze rechtszaken en eventueel het

verkrijgen van de documenten zelf. Volledigheidshalve verwijst het CGVS naar informatie waarover het

beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan het administratieve dossier, dat in Bangladesh op

eenvoudige wijze, desnoods via corruptie, (ver)valse documenten kunnen worden verkregen.

Ten slotte legde u ook een geboorteakte neer die is gelegaliseerd op de Belgische ambassade in Delhi.

Hierbij merkt het CGVS op dat ook dit document geen foto bevat en dus geen uitsluitsel kan geven dat

dit uw persoon betreft. De legalisatie doet daar niets aan af. In elk geval blijkt dat de door u voorgelegde

geboorteaktes zijn uitgegeven na uw vertrek uit Bangladesh. Dat iemand deze documenten heeft

aangevraagd en verkregen van de Bengaalse overheid is zeer opmerkelijk, aangezien u verklaart dat u

door diezelfde Bengaalse overheid zou worden gezocht wegens bepaalde valse aanklachten tegen uw

persoon, waarvan de eerste aanklacht dateert van 2011, dus voordat de geboorteaktes werden

uitgegeven door vertegenwoordigers van de Bengaalse overheid.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

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

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen…“

2. Onderzoek van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan:
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“Eerste middel: schending van art. 57/6/2. eerste lid Vreemdelingenwet en art. 48/3 Vreemdelingenwet

gelezen in samenhang met art. 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.

Eerste onderdeel - Het CGVS stelt ten onrechte dat verzoeker geen lid is van de BNP

Het is inderdaad correct dat de concrete kennis van verzoeker over partijpolitieke principes en de

beschrijving van het programma van de BNP eerder beperkt is. Het CGVS gaat echter voorbij aan de

vaststelling dat de werkzaamheden van verzoeker binnen de partij uiterst beperkt waren, en niet verder

ging dan praktische zaken zoals het uitnodigen van mensen voor evenementen en zelf deelnemen aan

de evenementen. Rekening met het voorgaande is het normaal dat de concrete kennis van verzoeker

betreffende de politieke standpunten en werking van de BNP beperkt is. Echter, daar verzoeker mensen

uitnodigde voor evenementen/deelnam aan evenementen is het logisch dat hij werd geviseerd door

politieke tegenstanders van de BNP. Voorts zijn de beperkte kennis van verzoeker over de BNP, in

combinatie met stress voor het gehoor op het CGVS, ingebakken wantrouwen ten aanzien van de

overheid en de opgelopen trauma's in het land van oorsprong ervoor verantwoordelijk dat verzoeker op

bepaalde punten vage verklaringen aflegt op het CGVS. Gelet op het bovenstaande kan het CGVS niet

rechtsgeldig concluderen dat de beperkte kennis in hoofde van verzoeker betreffende de BNP de

betrouwbaarheid van zijn verklaringen zou ondermijnen.

Tweede onderdeel - Het CGVS stelt ten onrechte dat de verklaringen van Verzoeker niet geloofwaardig

zijn

Verzoeker roept zijn medische problemen als dusdanig niet in om zijn asielaanvraag te verantwoorden,

maar stelt wel dat deze medische problemen het gevolg zijn de politieke moeilijkheden in zijn land,

hetgeen de basis is van zijn asielaanvraag. Het is volkomen geloofwaardig dat de dokter die zijn

verwondingen behandelde een andere oorzaak opgaf in de medische attesten, gelet op politieke

moeilijkheden in Bangladesh, ook al impliceert dit een schending van zijn beroepsethiek. Het is immers

in Bangladesh zeer gewoon geworden dat al wie wordt beschuldigd van "politiek verraad" op straat met

knuppels in elkaar kan worden geslagen terwijl de politie toekijkt. Het CGVS brengt verder geen

elementen aan waaruit zou blijken dat de medische documenten door gebreken of valsheid zou zijn

aangetast. De vaststelling dat Verzoeker nog twee jaar in Bangladesh bleef wonen doet geen afbreuk

aan zijn asielrelaas. Verzoeker ondervond al die tijd de pesterijen en doodsbedreigingen van de Awami

League. Dienvolgens ondermijnt het verblijf van Verzoeker in Bangladesh niet de geloofwaardigheid van

zijn verklaringen, maar onderstreept het de realiteit van zijn vrees voor terugkeer. Verzoeker heeft alle

redelijke inspanningen geleverd om documenten aan te brengen tot ondersteuning van zijn asielrelaas.

De verschillende door Verzoeker aangehaalde documenten tonen aan dat Verzoeker gegronde redenen

heeft voor vervolging door zijn politieke tegenstanders van de Awami League op basis van valse

klachten. Daarnaast moet de asielaanvraag van verzoeker ook worden beoordeeld in het licht van zijn

afgelegde verklaringen voor het CGVS. Het asielrelaas van verzoeker is in zijn geheel bekeken

coherent, plausibel en stemt overeen met feiten die welbekend zijn over het land van oorsprong, zodat

het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en blijft. Bijgevolg is het niet up-to-date zijn van alle

schriftelijke stukken van het dossier van verzoeker geen valabel argument om de asielaanvraag te

verwerpen. Zelfs zonder documenten moet het mogelijk zijn om op basis van de mondelinge

verklaringen te worden erkend. Het CGVS dient nog steeds de soevereiniteit van een lokale officiële

instantie te respecteren en kan niet zomaar stellen dat een document een gesolliciteerd karakter

vertoont, enkel en alleen omdat het op verzoek van een persoon is opgesteld. Integendeel, een veelheid

aan administratieve rechtshandelingen worden gesteld op verzoek, en worden evenzeer niet in twijfel

getrokken omdat het initiatief hiertoe uitgaat van een bepaald persoon. Het blijkt duidelijke en

ontegensprekelijk uit het asielrelaas van verzoeker dat zijn problemen in het land van herkomst hun

oorsprong vinden in de twisten tussen de BNP en de Awami League. Aangezien deze twisten nog

steeds voortduren en verzoeker door de Awami League wordt gepercipieerd als iemand uit het kamp

van de BNP, is er geen reden om aan te nemen dat verzoeker geen gegronde reden voor vrees dient te

hebben bij een terugkeer naar Bangladesh. Het niet meedelen van bepaalde details/anekdotes is te

wijten aan stress voor het gehoor op het CGVS, ingebakken wantrouwen ten aanzien van de overheid

en de opgelopen trauma's in het land van oorsprong. Het CGVS kan uit incoherenties of het niet

meedelen van alle pertinente feiten niet concluderen dat het asielrelaas van verzoeker niet

geloofwaardig zou zijn (UNHCR, Détermination du Statut de Réfugié, 1ier septembre 2005,139). Het

asielrelaas van verzoeker is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten die

welbekend zijn over het land van oorsprong, zodat het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en

blijft.
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Derde onderdeel - Verzoeker is betrokken in procedures gegrond op valse klachten

Ten tijde van de eerste asielaanvraag was Verzoeker niet op de hoogte van valse klachten en een

hangende rechtszaak in Bangladesh. Pas enkele maanden na het gehoor op het CGVS werd Verzoeker

van de valse rechtszaken via een derde op de hoogte gebracht, zodat de onwetendheid van Verzoeker

op dit punt niet aan hem kan worden verweten. Volgens het CGVS is de onwetendheid wat betreft de

eerste valse klacht niet verschoonbaar aangezien Verzoeker op dat ogenblik nog in Bangladesh

verbleef bij verwanten in Dhaka. Dit is niet aanvaardbaar. Verzoeker was op dat ogenblik ondergedoken

bij verwanten en op de vlucht voor de aanhangers van de Awami League. Het kan bovendien niet

worden verwacht, zoals het CGVS meent, dat Verzoeker "via verwanten en familie" op de hoogte zou

worden gebracht van de valse klacht. Ook de justitie in Bangladesh functioneert volgens bepaalde

normen die kennisgeving aan derden uitsluit aangezien de valse klacht enkel Verzoeker aanbelangt.

Verzoeker beschikt over een beperkte opleiding, en is niet vertrouwd met het taalgebruik en de

technische complexiteit van juridische documenten. Het spreekt dan ook voor zich dat de door

verzoeker aangehaalde juridische documenten voor hem weinig toegankelijk zijn. Het CGVS gaat

voorbij aan de vaststelling dat verzoeker niet over de financiële middelen beschikt om vanuit België via

een advocaat in Bangladesh gedetailleerde informatie te bekomen over de procedures die tegen hem

lopen, en dat alle verkregen informatie aangereikt wordt door een tussenpersoon die evenmin juridisch

is gevormd, zodat het volkomen begrijpelijk is dat verzoeker over slechts zeer beperkte en onvolledige

informatie beschikt over de procedures die tegen hem lopen. Verzoeker heeft reeds herhaaldelijk

gepoogd om de stukken van de gerechtelijke dossiers uit Bangladesh te laten overzenden, maar dit is

steeds gestrand op financiële of administratieve moeilijkheden. In geen enkel geval wijst het gebrek aan

juridische documenten daarom op disinteresse of een gebrek aan medewerking van Verzoeker.

Rekening met het bovenstaande kan verzoeker niet een gebrek aan kennis betreffende de verschillende

juridische documenten worden verweten, en kan hieruit door het CGVS niet rechtsgeldig worden

afgeleid dat verzoeker een disinteresse zou tonen voor zijn dossier.”

2.1.2. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 57/6/2 van de

vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op

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

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans

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

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

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek

niet in overweging. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft

uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°,

4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.

De in het eerste lid bedoelde beslissing moet worden getroffen binnen een termijn van acht werkdagen,

zijnde iedere dag, behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, na overzending van het

asielverzoek door de minister of diens gemachtigde.

Indien de vreemdeling zich bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8, § 1, en

74/9, § § 2 en 3, of het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68,

moet de in het eerste lid bedoelde beslissing worden getroffen binnen twee werkdagen, zijnde iedere

dag, behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, nadat de minister of diens gemachtigde het

asielverzoek heeft overgezonden.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige, nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat deze niet eerder konden worden

aangebracht. De kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte

elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen
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incoherent of ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke

gebreken vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of

bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch

ongegrond bevonden werd; slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een

eerdere weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse

wezenlijke punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband

leggen met de individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de

algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr.

53 2555/001, 23-24).

Vooraleer de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen een meervoudige

asielaanvraag kan onderwerpen aan een inhoudelijk onderzoek in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet, dient hij derhalve na te gaan of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of

door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in aanmerking komt. In casu oordeelde

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen dat dergelijke elementen niet aanwezig

zijn, zodat hij verzoekers tweede asielaanvraag weigerde in overweging te nemen. Derhalve kan

verzoeker niet dienstig de schending opwerpen van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, aangezien de

toetsing van een meervoudige asielaanvraag aan de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet

behoort tot een volgende fase in het onderzoek van de asielaanvraag, die in casu niet aan de orde is.

De Raad doet gelden dat het louter verwijzen naar de algemene veiligheidssituatie niet volstaat om aan

te tonen dat verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er

wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees en dit risico dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekende partij blijft hiertoe in gebreke. Voorts dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij er

aan voorbijgaat dat in de bestreden beslissing duidelijk wordt gesteld dat geen geloof kan worden

gehecht aan haar asielrelaas en de voorgehouden vervolgingsfeiten, een weigeringsgrond die zij niet

betwist.

Verzoeker betoogt in het eerste onderdeel van het middel dat “de beperkte kennis van verzoeker over

de BNP, in combinatie met stress voor het gehoor op het CGVS, ingebakken wantrouwen ten aanzien

van de overheid en de opgelopen trauma's in het land van oorsprong ervoor verantwoordelijk (zijn) dat

verzoeker op bepaalde punten vage verklaringen aflegt.”

Verzoeker heeft op vraag 21: ‘Hebt u nog iets toe te voegen?’ geantwoord: “Ondanks het feit dat ik nog

last heb aan mijn rug, heupen en elleboog werk ik in België. Ik ga geregeld naar de dokter voor een

medische check-up.”

Uit het verhoorverslag blijkt niet dat verzoeker gestresseerd was tijdens het verhoor, noch dat hij heeft

verklaart dat “de opgelopen trauma's in het land van oorsprong ervoor verantwoordelijk (zijn) dat

verzoeker op bepaalde punten vage verklaringen aflegt.”

Verzoeker betoogt in het tweede onderdeel van het middel dat hij zijn medische problemen als dusdanig

niet inroept om zijn asielaanvraag te verantwoorden, maar stelt wel dat deze medische problemen het

gevolg zijn de politieke moeilijkheden in zijn land.

Deze bewering vindt geen steun in het administratief dossier.

De uitleg die verzoeker geeft in het tweede en derde onderdeel van het middel komt neer op het

herhalen van zijn asielrelaas en op het ontkennen van de motieven van de bestreden beslissing, zonder

in concreto volgende vaststellingen te bekritiseren: “In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u

uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die u naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag hebt

uiteengezet” en “Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk

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

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.”

Het eerste middel is ongegrond.
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2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan:

“Tweede middel: schending van art 57/6/2. eerste lid Vreemdelingenwet en art. 48/4 Vreemdelingenwet

Verzoeker is afkomstig uit Bangladesh en heeft bij indiening van zijn aanvraag tot asiel uitdrukkelijk

verklaard dat zijn leven in gevaar is. Het statuut van subsidiaire bescherming werd ingevoerd door de

zogenaamde "kwalificatierichtlijn", Richtlijn 2004/83. De criteria voor toekenning van het statuut werden

overgenomen in art. 48/4 en 48/5 van de Vreemdelingenwet. Voorwaarden voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming naar Belgisch recht zijn (artikel 48/4 §1 Vreemdelingenwet): De vreemdeling

komt niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking en kan geen beroep doen op art. 9 ter

Vreemdelingenwet; Er moeten zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker,

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, en hij zich niet

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

uitsluitingsgronden valt. De term "reëel risico" dient te worden gebruikt naar analogie van de maatstaf

die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hanteert bij de beoordeling van

schendingen van art. 3 EVRM. Wanneer er sprake is van een gegronde vrees voor ernstige schade om

een niet in het Verdrag van Genève genoemde reden (en wanneer de gegronde vrees voor ernstige

schade geen situatie betreft die valt onder toepassing van de bijzondere procedure in artikel 9 ter

Vreemdelingenwet) wordt de verzoeker geacht anderszins internationale bescherming nodig te hebben

en zal hem de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend. Ernstige schade bestaat uit (art. 48/4

§2 Vreemdelingenwet): Doodstraf of executie; Foltering of onmenselijke en vernederende behandeling

of bestraffing van verzoeker in zijn land van herkomst; Ernstige bedreiging van het leven of de persoon

van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict. Er dient rekening te worden gehouden met de algemene omstandigheden in het land

en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen (art. 48/5 § 3 Vreemdelingenwet). Recente rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen benadrukt dat het voldoende is aan te tonen dat de algemene situatie

bedreigend is voor de gehele bevolking van een land, dat het niet noodzakelijk is dat er een groot aantal

burgerslachtoffers vallen vooraleer er subsidiaire bescherming kan worden toegekend, en dat zelfs een

klein risico voldoende is om te komen tot een mogelijke schending. Voortdurende schendingen van

mensenrechten zijn in Bangladesh trieste realiteit, en de lokale autoriteiten zijn niet bij machte op te

treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook de burgerbevolking het slachtoffer is.

Uitwijken naar een andere regio binnen Bangladesh is evenmin een optie aangezien het land op politiek

en militair vlak onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van vandaag voortduren en is een algemeen

bekend gegeven zodat ook de commissaris- generaal hiervan op de hoogte dient te zijn. Ter illustratie

haalt verzoeker de volgende internetartikelen aan van Amnesty International waar de actuele situatie in

Bron: http://www.amnestv.org/en/reRion/bangladesh/report-2013. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk en

ontegensprekelijk dat wanneer verzoeker zou terugkeren naar Bangladesh er een reëel risico is van

ernstige schade en hij zich niet onder de bescherming van de lokale autoriteiten kan, of wegens dat

risico, wil stellen. Bijgevolg dient de vraag van verzoeker tot subsidiaire bescherming gegrond te worden

verklaard, en minstens in overweging te worden genomen.”

2.2.2. De Raad herhaalt dat het louter verwijzen naar de algemene veiligheidssituatie niet volstaat om

aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of

dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees en dit risico dienen in concreto te worden aangetoond en

verzoekende partij blijft hiertoe in gebreke. Voorts dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij er

aan voorbijgaat dat in de bestreden beslissing duidelijk wordt gesteld dat geen geloof kan worden

gehecht aan haar asielrelaas en de voorgehouden vervolgingsfeiten, een weigeringsgrond die zij niet

betwist.

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat er

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op

artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat

op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr.

104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij maakt
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met haar betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing

artikel 3 van het EVRM heeft miskend.

Tot slot wijst de Raad erop dat artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bescherming beoogt te

bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde

gewapend conflict in het land van herkomst, in casu Bangladesh, dermate hoog is dat 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

loopt op de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Met de stelling

dat zij de algemene veiligheidssituatie wenst te benadrukken, toont verzoekende partij niet aan dat er in

haar land van herkomst een gewapend conflict is.

Het tweede middel is ongegrond.

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan:

“Derde middel: Foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in

zijn land van herkomst - schending van art 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen overeenkomstig art. 3 EVRM. België mag

dan al, overeenkomstig vaststaande beginstelen van internationaal recht, het recht hebben de toegang,

het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te regelen en deze regelgeving toe te passen, zij dient

daarbij in al haar nationale beslissingen en daden de verdragsbepalingen, inclusief art. 3 EVRM, te

respecteren. Overeenkomstig art. 3 EVRM mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Deze bepaling behelst één van de meest

fundamentele waarden van de democratische samenleving. Art. 3 EVRM verbiedt drie verschillende

zaken, nl. folteringen, onmenselijke behandelingen of straffen, en vernederende behandelingen of

straffen. Deze drie begrippen mogen dan al een eigen, afzonderlijke betekenis hebben, zij zijn nog

steeds in één verbodsbepalingen opgenomen. Dit impliceert dat art. 3 EVRM is geschonden vanaf het

ogenblijk dat men tot de conclusie komt dat er sprake is van een vernederende behandeling (J. VANDE

LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004,130). Er kan sprake zijn van

een onmenselijke behandeling indien het een ernstige vorm van lijden betreft. De mishandeling dient

een minimumdrempel te overstijgen. Daarbij kan het zowel gaan om puur lichamelijke letsels als

ernstige psychische en psychologische moeilijkheden. Ook een loutere bedreiging met handelingen die

in strijd zijn met art. 3 EVRM kan, indien de bedreiging voldoende echt en onmiddellijk is, een

onmenselijke behandeling uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Antwerpen,

Intersentia, 2004,138). Opdat een behandeling of straf binnen het toepassingsgebied van art. 3 EVRM

zou vallen, moet de behandeling of straf een minimale graad van ernst bezitten. Deze minimumdrempel

is evenwel variabel en hangt af van de concrete omstandigheden van de zaak, d.i. de duur en de wijze

van uitvoering van de straf of de behandeling, de fysieke en geestelijke gevolgen, de leeftijd, het

geslacht en de gezondheidstoestand van het slachtoffer (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek

EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004, 130). Bovendien dient art. 3 EVRM te worden geïnterpreteerd in

het licht van de "actuele levensomstandigheden" (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek

EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004,131). Voortdurende schendingen van mensenrechten zijn in

Bangladesh trieste realiteit, en de lokale autoriteiten zijn niet bij machte op te treden tegen de

gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook de burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar

een andere regio binnen Bangladesh is evenmin een optie aangezien het land op politiek en militair vlak

onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van vandaag voortduren en is een algemeen bekend

gegeven zodat ook de commissaris- generaal hiervan op de hoogte dient te zijn. Door afwijzing van de

asielaanvraag van verzoeker wordt hij de facto gedwongen het Belgisch grondgebied te verlaten,

waardoor hij zich zou blootstellen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen

of bestraffingen in Bangladesh. Hierdoor wordt art. 3 EVRM geschonden.”

2.3.2. De Raad herhaalt dat het louter verwijzen naar de algemene veiligheidssituatie niet volstaat om

aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of

dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees en dit risico dienen in concreto te worden aangetoond en

verzoekende partij blijft hiertoe in gebreke. Voorts dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij er

aan voorbijgaat dat in de bestreden beslissing duidelijk wordt gesteld dat geen geloof kan worden

gehecht aan haar asielrelaas en de voorgehouden vervolgingsfeiten, een weigeringsgrond die zij niet

betwist.
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Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat er

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op

artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat

op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr.

104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij maakt

met haar betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing

artikel 3 van het EVRM heeft miskend.

Tot slot wijst de Raad erop dat artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bescherming beoogt te

bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde

gewapend conflict in het land van herkomst, in casu Bangladesh, dermate hoog is dat 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

loopt op de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Met de stelling

dat zij de algemene veiligheidssituatie wenst te benadrukken, toont verzoekende partij niet aan dat er in

haar land van herkomst een gewapend conflict is.

Het derde middel is ongegrond.

2.4.1. Verzoeker voert een vierde middel aan:

“Vierde middel: Gezamenlijke schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht, als

algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals aan de

Commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen. Volgens een niet-geschreven grondrecht, dient iedere administratieve

rechtshandeling gedragen te worden door motieven die rechtens en feitelijk aanvaardbaar zijn, met

andere woorden deugdelijke motieven. De materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk

bestuur houdt bovendien in dat iedere bestuurshandeling moet ondersteund worden door deugdelijke

motieven die, naar aanleiding van het wettigheidstoezicht, moeten kunnen worden gecontroleerd. In de

woorden van de Raad van State, afdeling administratie, luidt het: "Overwegende dat de materiële

motiveringsplicht vereist dat elke administratieve rechtshandeling op motieven gesteund is waarvan het

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking

kunnen worden genomen". De materiële motiveringsplicht is aldus een technisch-juridisch middel om de

(interne) wettigheid van een bestuurshandeling te onderzoeken. De motievencontrole bestaat

achtereenvolgens uit het onderzoek naar (i) het bestaan van de motieven, (ii) naar dat van de feitelijke

juistheid van de motieven, (iii) naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en, (iv) naar het al dan

niet bestaan van een redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud van de beslissing . Hierbij

moet worden opgemerkt dat de motieven, of beweegredenen, van een beslissing de feiten zijn die de

auteur van de handeling tot het stellen ervan hebben bewogen. De motieven zijn met andere woorden

de gegevens die bestonden vooraleer de administratieve rechtshandeling werd genomen en die deze

moeten rechtvaardigen. De motieven zijn feitelijk onjuist wanneer zij ten aanzien van de materiële

juistheid van de feiten niet bestaan, of het bestaan van die motieven niet bewezen is. Ingevolge het door

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te oefenen wettigheidstoezicht kan een administratieve

rechtshandeling worden vernietigd omwille van een onvoldoende zorgvuldige voorbereiding van de

beslissing, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan behoorlijke feitengaring, of nog, omwille van een

gebrek aan zorgvuldige afweging van de bij het besluit betrokken belangen. Verzoeker meent dat de

motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, gelet op de elementen van het

administratief dossier, niet deugdelijk zijn, gezien zij feitelijk onjuist zijn en falen naar recht en,

dienvolgens, de bestreden beslissing niet kunnen dragen. Uit de motivering van de bestreden beslissing

blijkt dat de bestreden beslissing, zeker gelet op de zorgvuldige afweging van de belangen van

Verzoeker, niet voldoende zorgvuldig werd voorbereid, zodat de bestreden beslissing het

zorgvuldigheidsbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, schendt. De schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals aan de Commissaris-generaal opgelegd door de wet

van 29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen" vloeit voort uit de

schending van voorgaande middelen.”
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2.4.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen

beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is

genomen.

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli

1991.

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens,

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is

gekomen.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr.

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954).

Verzoeker laat na uiteen te zetten met welk gegeven de verwerende partij geen rekening heeft

gehouden.

Het vierde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf februari tweeduizend veertien door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS M. MILOJKOWIC


