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nr. 134 334 van 28 november 2014

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 Bengalese nationaliteit te zijn, op 7 april 2014 heeft

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

7 maart 2014.

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 10 april 2014 met refertenummer

REGUL X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 juni 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. DONCK loco advocaat A.

DESWAEF en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Bengaalse nationaliteit te bezitten en een hindu te zijn.

Tijdens iedere durga puja, een hindufeest, kwam een groep moslims naar uw huis waar ze geld van

uw familie en u eisten. Ze vroegen 10.000 Taka in ruil voor de veiligheid van uw familie. Jullie gaven

hen 4.500 Taka.
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Sinds uw vader vijf jaar geleden door een auto-ongeval verlamd raakte, werden deze problemen

met moslims erger.

Op een dag viel u flauw in uw winkel. Na ongeveer één dag kwam u weer bij bewustzijn.

Vijf dagen na de durga puja van oktober 2010 zat u samen met uw familie te eten op jullie terras.

Een 15-tal moslims kwamen er naar jullie toe en zeiden dat jullie veel geld hebben omdat jullie een grote

puja in jullie huis organiseerden en ze eisten geld van jullie. Er ontstond een conflict en de moslims

trokken uw echtgenote bij haar haren en duwden uw zoon en uw dochter buiten op het land. Ze

dwongen u om drugs in te nemen en sloegen u met een fles op uw hoofd.

Met behulp van uw echtgenote en uw moeder kon u via de achterdeur wegvluchten en ging u naar de

tempel waarna uw religieuze leider de politie opbelde. Doch uw klacht werd er niet aanvaard. Omdat uw

hoofdwonde niet in het dorp kon worden behandeld, werd u diezelfde nacht naar het ziekenhuis van

Mani Ganj gebracht waar uw hoofdwonde werd behandeld. Diezelfde nacht nog werd u door uw

religieuze leider naar Foridpur gebracht waar u 10 à 12 dagen verbleef. Vanuit Foridpur ging u met

behulp van de goeroe naar India.

U verbleef één à twee maanden in India waar u werd behandeld aan uw hoofdwonde. Daar zeiden

de artsen dat u hartproblemen heeft omwille van die slag op uw hoofd.

Vervolgens reisde u naar Pakistan waar u 10 à 15 dagen verbleef. Hierna reisde u per schip naar

België. U verbleef ongeveer één maand in het schip.

Twee à drie dagen na u aankomst in België diende u op 21 december 2011 een asielaanvraag in.

In België heeft u suikerziekte en een cyste op uw anus gekregen. Na uw vertrek werd uw

echtgenote lastiggevallen door de moslims.

Momenteel verblijft uw echtgenote samen met jullie zoon en dochter in een tempel.

Uw vader is twee dagen na de laatste durga puja gestorven door de stress die hij had omwille van uw

problemen.

Uw moeder verblijft bij uw schoonouders.

Twee à drie dagen na de verkiezingen in Bangladesh die op 5 januari 2014 plaatsvonden, is uw zus,

S.D., gestorven. Ze heeft zelfmoord gepleegd nadat mensen van Jamiaat-e Islami, een moslimpartij,

haar een aantal dagen hadden ontvoerd.

In geval van een eventuele terugkeer naar Bangladesh vreest u er te worden vermoord door de

moslims die u lastigvielen.

Ook haalt u aan dat u zich niet druk mag maken omwille van uw hartproblemen.

U legt volgende documenten neer: een brief van de secretaris-generaal van Foridpur, een

videocassette, zeven foto’s, een brief van de president van de hindugemeenschap in Foridpur, een

uittreksel uit het geboorteregister met een nationaliteitscertificaat, een cd-rom, een brief van “Lire et

Ecrire” dd.17.04.2013, een kopie van een bundel documenten in verband met uw

gezondheidsproblemen, een kopie van uw national identity card, een ontvangstbewijs van een

droogkuis, een lidkaart van de hare krishnabeweging, een kopie van een geboortecertificaat van L.C.D.,

een kopie van een overlijdensakte van N.D., een kopie van een overlijdensakte van L.C.D., een

kopie van een geboorteakte van N.D., twee certificaten en een kopie van een weekplanning.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft kunnen maken dat u tot oktober

2010 in Bangladesh heeft verbleven.

Zo moet worden opgemerkt dat u ten onrechte meent dat er een vingerafdruk op de national

identity card staat afgebeeld (CGVS, p. 10).

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratief dossier, blijkt echter dat er geen vingerafdruk aanwezig is op dit document.

Gezien het belang van deze national identity card in het dagelijkse leven in Bangladesh sinds 2008 (zie

administratief dossier), is deze tegenstrijdigheid zeer opmerkelijk.

Daarenboven stelt u te zijn geboren op 1 september 1980 (CGVS, p. 3 ; verklaring DVZ, punt 4). In

de kopie van uw national identity card wordt echter een andere geboortedatum vermeld. Volgens

dit document zou u namelijk geboren zijn op 5 juni 1980.

Bovendien heeft u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaard dat u in Bangladesh nooit in

het bezit bent geweest van enig identiteitsdocument (verklaring DVZ, punt 21).

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de authenticiteit van de kopie van

de door u neergelegde national identity card.

Bevestiging hiervan wordt gevonden in de vaststelling dat corruptie in Bangladesh wijdverspreid is en

dat er alle officiële documenten op frauduleuze wijze kan worden verkregen (zie administratief dossier).
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Bovendien stelt u dat u uw eerste geboortecertificaat net voor u de aanvraag van uw national

identity card in Bangladesh heeft ontvangen (CGVS, p. 10).

Aangezien uw national identity card is uitgegeven op 19 september 2008 (zie document 10), houdt dit in

dat u ook uw eerste geboortecertificaat in het jaar 2008 zou hebben ontvangen.

Uit het uittreksel uit het geboorteregister met een nationaliteitscertificaat dat u neerlegt, blijkt echter dat

uw geboorte pas op 31 oktober 2010 werd geregistreerd (zie document 5).

Dit betekent dat u voordien geen geboorteakte kan hebben gehad, hetgeen de authenticiteit van

het door u neergelegde uittreksel uit het geboorteregister met een nationaliteitscertificaat op ernstige

wijze ondermijnt.

In dit opzicht dient eveneens te worden vastgesteld dat dit document in het Engels is opgesteld.

Nochtans is het Engels geen officiële taal in Bangladesh.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

verklaarde reisroute.

U verklaart Bangladesh te hebben verlaten in oktober 2010 (CGVS, p. 3). Vervolgens verbleef u één à

twee maanden in India, waarna u naar Pakistan vertrok (CGVS, p. 3 & 4). Na 10 à 15 dagen in Pakistan

te hebben verbleven, bent u na een reis van ongeveer één maand per schip aangekomen op een

onbekende plaats en diende u twee à drie dagen later een asielaanvraag in België in (CGVS, p. 12). U

diende een asielaanvraag in op 21 december 2011 (verklaring DVZ, punt 10).

Gezien u verklaart in oktober 2010 Bangladesh te hebben verlaten, houdt dit in dat u ongeveer 14

maanden onderweg naar België bent geweest.

Echter, dit komt helemaal niet overeen met de door u gegeven tijdschronologie. Hieruit blijkt dat u

ongeveer drieënhalve maand onderweg van Bangladesh naar België zou zijn geweest.

Bovendien heeft u tijdens uw verklaringen voor de DVZ een andere tijdschronologie gegeven.

Daar verklaarde u namelijk niet te weten hoelang u in India heeft verbleven, doch vermoedelijk één jaar,

en stelt u slechts twee dagen in Pakistan te zijn verbleven (DVZ, punt 35).

Omwille van deze inconsistenties kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaring als zou u in

oktober 2010 Bangladesh hebben verlaten.

Tevens kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaarde illegale reis per schip.

Zo weet u niet in welke haven u het schip heeft betreden (CGVS, p. 12). Uw verklaring als zou u niets

kunnen vertellen over de 11 of 12 personen waarmee u in het schip vertoefde omdat jullie er jullie

gedrogeerd werden waarna jullie het bewustzijn verloren en als zouden jullie niet met elkaar mogen

praten (CGVS, p. 12), is onwaarschijnlijk.

Immers, in dit opzicht is het niet aannemelijk dat de smokkelaar u wel zou hebben gezegd dat de

meeste anderen Pakistanen waren (CGVS, p. 12). Ook is het opmerkelijk dat u niet weet of het schip al

dan niet nog voer wanneer u van het schip in de speedboot klom (CGVS, p. 13). Tevens kunt u noch de

kleur noch de naam van het schip vertellen (CGVS, p. 13). Bovendien heeft u geen idee in welk land of

stad u aan wal kwam (CGVS, p. 13).

Door dit alles kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaarde vertrek uit Bangladesh in

oktober 2010 en wordt er vermoed dat u reeds eerder - met name voor de invoering van de national

identity card in 2008 - Bangladesh heeft verlaten.

Aangezien de concrete aanleiding voor uw vertrek zich zou hebben voorgedaan in 2010, ondermijnt

bovenstaande vaststelling tevens op ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ook betreffende uw verklaarde asielproblemen op zich dient te worden opgemerkt dat hieraan

geen geloof kan worden gehecht.

Betreffende de aanval door moslims op uw familie en u in oktober 2010 moet het volgende worden

opgemerkt.

Ten eerste moet gewezen worden op een tegenstrijdigheid aangaande de omstandigheden waarin u

een klap op uw hoofd zou hebben gekregen. Meer bepaald stelt u eerst dat u op uw hoofd werd

geslagen, dat u een aantal dagen later in uw winkel aan het werken was en u toen flauwviel (CGVS, p.

4). Vervolgens stelt u dat u niet meer naar huis terugkeerde nadat u op uw hoofd werd geslagen (CGVS,

p. 4).

Na drie keer te zijn geconfronteerd met uw eerste verklaring hieromtrent, ontkent u dit te hebben gezegd

en stelt u dat dit twee aparte incidenten waren die niet aan elkaar gelinkt waren (CGVS, p. 4).

Hiermee is bovenstaande tegenstrijdigheid geenszins opgeheven.

Wanneer u vervolgens geconfronteerd werd met uw verklaring als zou u na de slag op uw hoofd nog in

uw winkel hebben gewerkt, stelt u dat u op het hoofd werd geslagen tijdens de nacht van de durga puja

(CGVS, p. 4).

Ook hiermee heeft u de tegenstrijdigheid niet kunnen opheffen.

Ook moet gewezen worden op twee tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen die u in de

vragenlijst van het CGVS voor de Dienst Vreemdelingenzaken liet optekenen en uw verklaringen voor

het CGVS.
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Meer bepaald liet u in de vragenlijst optekenen dat uw vader en u zich niet op dezelfde plaats in uw

huis bevonden wanneer een groep moslims jullie aanvielen in oktober 2010 en dat u tevoorschijn

bent gekomen wanneer u hoorde dat uw vader in moeilijkheden was (vragenlijst CGVS, p. 3), terwijl u

voor het CGVS stelt dat u op dat moment samen met uw vader op het terras zat te eten (CGVS, p. 14).

Geconfronteerd met uw eerdere verklaring hieromtrent, verklaart u voor het CGVS dat de veranda

net naast het huis is en dat in Bangladesh iedereen een terras of veranda heeft (CGVS, p. 16).

Echter, hiermee is bovenstaande inconsistentie niet opgeheven.

Bovendien liet u in de vragenlijst optekenen dat u na deze aanval werd opgenomen in het

ziekenhuis, dat u gedurende één dag bewusteloos was en dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis naar

Foridpur bent gegaan (vragenlijst CGVS, p. 3).

Voor het CGVS stelt u dan weer dat u slechts twee à drie uur in het ziekenhuis bent gebleven (CGVS, p.

17).

Bovenstaande tegenstrijdigheden handelen over de concrete aanleiding waardoor u Bangladesh

zou hebben verlaten, met name over de aanval door moslims op uw familie in oktober 2010.

Bijgevolg ondermijnen deze inconsistenties op ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw

verklaarde asielproblemen.

Uw verklaring voor deze tegenstrijdigheden als zou u geheugenproblemen hebben waardoor u zich niet

alles goed kunt herinneren (CGVS, p. 2, 6 & 17), wordt niet aanvaard. Immers, u legt hiervan geen enkel

tastbaar bewijs neer.

De kopie van een bundel documenten in verband met uw gezondheidsproblemen bevat verschillende

kopieën van doktersvoorschriften evenals aanvragen tot en resultaten van bloedanalyses.

Ook bevat het een ziekteattest en twee rekeningen van een apotheker. Doch hierin wordt geen enkel

gewag gemaakt van enige geheugenproblemen die u zou kennen.

Bovendien blijkt uit de kwaliteit van uw gehoor op het CGVS dat u wel degelijk in staat bent

uw asielrelaas op zelfstandige en functionele wijze te verdedigen.

Daarenboven is het bevreemdend dat u gedrogeerd met behulp van uw moeder en uw echtgenote

via de achterdeur bent kunnen ontsnappen aan 15 à 16 moslims (CGVS, p. 14, 15 & 16).

Omwille van bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaring

al zouden 15 à 16 moslims in oktober 2010 uw huis zijn binnengevallen.

Ook aangaande uw verklaring als zou uw zus, S.D., zelfmoord hebben gepleegd nadat ze enkele dagen

ontvoerd is geweest door de moslimpartij Jamiaat-e Islami, kan geen geloof worden gehecht.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u bij de DVZ verklaard heeft dat u enig kind was

(verklaring DVZ, punt 30).

Voor het CGVS stelt u dan weer dat u één zus heeft, S.D. genaamd, die zelfmoord heeft gepleegd

(CGVS, p. 5).

Geconfronteerd met deze flagrante tegenstrijdigheid, stelt u dat u geheugenproblemen heeft (CGVS, p.

6). Deze verklaring is niet afdoende (zie supra).

Ook moet worden opgemerkt dat u niet weet in welke maand of seizoen uw zus is geboren (CGVS, p.

5 & 6). U kent haar leeftijd niet, u weet enkel dat ze acht à negen jaar jonger dan u is (CGVS, p. 5).

Aangezien u 33 jaar verklaart te zijn, houdt dit in dat uw zus 24 à 25 jaar moet zijn.

In de kopie van een overlijdensakte die u neerlegt (document 14), wordt gewag gemaakt dat N.D.,

dochter van Laxman Das - dit is uw vader (CGVS, p. 5) -, op 5 januari 2014 is overleden. Er moet

worden vastgesteld dat u verklaart dat uw zus S.D. heet, terwijl het een overlijdensakte is van N.D..

Bovendien was deze persoon 16 jaar, terwijl uw zus volgens uw verklaringen 24 à 25 jaar zou zijn

geweest.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat dit document dateert van 5 januari 2014, terwijl u verklaart

dat uw zus twee à drie dagen na de verkiezingen van 5 januari 2014 zelfmoord zou hebben

gepleegd (CGVS, p. 5).

Ook moet worden vastgesteld dat in de linkerkolom van dit document gewag wordt gemaakt van

bepaalde medische termen die enkel relevant zijn bij de behandeling van levende personen, zoals “B/P”

(blood pressure), “Pulse” (hartslag) en “Temp” (temperatuur).

Bovendien is dit document opgesteld in het Engels, hetgeen geen officiële taal in Bangladesh is. Ook

betreft het slechts een kopie.

Daarenboven moet worden gewezen op het gemak waarmee in Bangladesh vervalste documenten

kunnen worden verkregen (zie administratief dossier).

Omwille van bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof worden gehecht aan de authenticiteit

van de kopie van de betreffende overlijdensakte.

Betreffende de kopie van de geboorteakte van N.D. moet worden opgemerkt dat ook hierin

wordt vermeld dat N.D. de dochter is van L.D., uw vader (CGVS, p. 5). U maakt slechts gewag van één

zus, met name S.D. (CGVS, p. 5).

Bijgevolg kan dit document geenszins uw verklaarde problemen van uw zus S. aantonen.
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Betreffende de kopie van het certificaat waarin vermeld wordt dat N.D., dochter van L.C.D., afkomstig is

van Bolra Union Nr. 4, dient te worden opgemerkt dat dit werd opgemaakt op 26 januari 2014 (tweede

pagina document 15), hetgeen na de verklaarde zelfmoord van uw zus S. is. Ook dit document bevat

geen enkele informatie betreffende de vermeende problemen van uw zus S..

Bovendien moet worden vastgesteld dat u niets weet over de ontvoering van uw zus S.. Zo weet u niet

hoelang uw zus werd ontvoerd, noch weet u of ze is ontsnapt of dat ze werd vrijgelaten (CGVS, p. 17 &

18).

Omwille van bovenstaande vaststelling kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaring als zou

uw zus zijn ontvoerd en als zou ze vervolgens zelfmoord hebben gepleegd.

Daarenboven moet worden gewezen op een tegenstrijdigheid tussen de brief van de secretaris-

generaal van Foridpur waarin de problemen van uw familie na uw vertrek uit Bangladesh bevestigd

worden (document 1) en uw verklaringen.

Meer bepaald wordt in de brief vermeld dat u vier kinderen heeft, met name A.D., An.D., At.D. en Ank.D.

(zie document 1).

Voor het CGVS stelt u daarentegen dat u twee kinderen heeft, met name Aj.D. en At.D. (CGVS, p. 6).

Gezien deze pertinente tegenstrijdigheid en het gemak waarop men in Bangladesh frauduleuze

documenten kan bekomen (zie administratief dossier), kan er geen geloof worden gehecht aan de

authenticiteit van dit document.

Betreffende de kopie van de overlijdensakte van L.C.D. moet worden vastgesteld dat deze persoon

volgens dit document op 12 november 2012 op 60-jarige leeftijd is overleden, terwijl op de kopie van het

geboortecertificaat van L.C.D. vermeld wordt dat hij op 25 april 1948 werd geboren. Bijgevolg zou hij op

12 november 2012 64 jaar zijn geweest.

Daarenboven stelt u dat uw vader, L.C.D., twee dagen na de laatste durga puja is overleden.

Aangezien de durga puja een jaarlijks festival is (zie administratief dossier), houdt dit in dat uw vader in

2013 moet zijn overleden. Echter op de kopie van de overlijdensakte staat dat hij in 2012 is overleden.

Tevens moet worden vastgesteld dat in de linkerkolom van dit document gewag wordt gemaakt van

bepaalde medische termen die enkel relevant zijn bij de behandeling van levende personen, zoals “B/P”

(blood pressure), “Pulse” (hartslag) en “Temp” (temperatuur).

Bovendien is dit document opgesteld in het Engels, hetgeen geen officiële taal in Bangladesh is. Ook

betreft het slechts een kopie.

Daarenboven moet worden gewezen op het gemak waarmee in Bangladesh vervalste documenten

kunnen worden verkregen (zie administratief dossier).

Bijgevolg kan er geen geloof worden gehecht aan de authenticiteit van dit document en kan het

geenszins aantonen dat uw vader overleden zou zijn door de stress die hij heeft gekregen omwille van

uw verklaarde problemen, zoals u beweert (CGVS, p. 5).

Uit dit alles dient te worden besloten dat aan uw vluchtmotieven geen geloof kan worden gehecht,

zodat u ter zake noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus kan worden

toegekend.

De overige door u neergelegde documenten kunnen geenszins bovenstaande beslissing wijzigen.

In verband met de videocassette moet worden vastgesteld dat u zelf stelt dat hierop uw hartprobleem

te zien is dat in India werd gediagnosticeerd (CGVS, p. 9).

Betreffende de zeven foto’s die u neerlegt, moet worden opgemerkt dat één ervan uw vader afbeeldt en

drie ervan zijn genomen tijdens de crematie van uw vader (CGVS, p. 8).

Echter, deze foto’s tonen geenszins aan dat zijn dood verband houdt met de door u verklaarde

problemen.

Ook stelt u dat één foto gemaakt is tijdens de begrafenisceremonie van uw zus (CGVS, p. 8). Echter,

deze foto kan op geen enkele manier de door u verklaarde band met deze persoon aantonen. Evenmin

kan het de omstandigheden van de dood van deze persoon aantonen.

De foto van uw religieuze leider (CGVS, p. 8) bevat geen informatie betreffende de door u

verklaarde problemen.

Ook de foto waarop u voor een hindugod poseert, bevat geen informatie betreffende de door u

verklaarde problemen.

De brief van de president van de hindugemeenschap in Foridpur stelt louter dat u tot de

krishnabeweging behoort.

Betreffende de cd-rom die u neerlegt, verklaart u dat hierop uw schoonouders en uw schoonmoeder te

zien zijn en dat er een hindutempel in brand werd gestoken (CGVS, p. 8).

Bijgevolg bevat deze cd-rom geen informatie betreffende de door u verklaarde problemen.

In de brief van “Lire et Ecrire” dd. 17.04.2013 wordt vermeld dat u geslaagd bent voor een

oriëntatietest en dat u op de wachtlijst staat.

Doch het bevat geen informatie betreffende de door u verklaarde problemen.
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In verband met het ontvangstbewijs van een droogkuis (document 11) stelt u dat hierin de naam van uw

vader wordt vermeld (CGVS, p. 9). Doch dit document bevat geen informatie betreffende de door u

verklaarde problemen.

De lidkaart van de hare krishnabeweging toont louter aan dat u lid bent van deze beweging.

De kopie van het geboortecertificaat van L.C.D. toont louter de identiteit van deze persoon aan.

Betreffende het certificaat dat op 26 januari 2014 werd opgemaakt en waarin bevestigd wordt dat L.C.D.

afkomstig is van Bobra Union Nr. 4, moet worden opgemerkt dat dit document geen informatie bevat

betreffende de door u verklaarde problemen.

De kopie van een weekplanning bevat geen informatie betreffende de door u verklaarde problemen.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat u zich voor de beoordeling van medische

elementen dient te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot

verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december

1980.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zin verzoekschrift van 7 april 2014 (zie p. 2, 3) een schending aan van “het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur”, van “de algemene zorgvuldigheidsplicht in de mate dat elke

administratieve beslissing berust op legitieme en wettelijke motieven”, van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de

artikelen “48 en volgende” en artikel 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 lid 1 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004

inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de

verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), van artikel 1, A (2) 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) en 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).

Verzoeker wijst erop dat hij hartproblemen heeft en lijdt aan een hoge bloeddruk, suikerziekte en een

cyste.

Hij stelt dat hij op de Dienst Vreemdelingenzaken heeft meegedeeld dat hij geheugenproblemen heeft

en wijst erop dat op het einde van de vragenlijst betreffende de reisweg vermeld wordt dat “kv eigenlijk

niet weet hoelang hij in Indië heeft verbleven”.

Hij stelt dat hij bij het begin van het verhoor op het Commissariaat-generaal heeft gezegd dat hij zich

niet goed voelde tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, dat hij niet normaal kon praten

en dat hij bij aanvang van het gehoor pijn had aan zijn hart en arm.

Wat betreft het verhoor bij het Commissariaat-generaal, voert verzoeker in het verzoekschrift aan (zie

p.4) “dat de informatie gegeven door verzoeker en waarop tegenpartij haar beslissing heeft gegrond in

feite ontoereikend was ten einde een beslissing te kunnen nemen welke afdoende gemotiveerd is”.

Hij is van oordeel (zie p. 4) “dat uit een groot deel van de gegeven antwoorden van verzoeker een

probleem betreffende zijn gesteldheid blijkt” gezien hij “verwarde en onsamenhangende antwoorden

(geeft), vaak naast de vraag en verliest zich volledig in de chronologie zonder dat er een frauduleuze

intentie kan worden vastgesteld”.

Verzoeker haalt de verwarring omtrent het flauwvallen aan, alsook het feit dat hij enerzijds stelde een

voedingswinkel te hebben gehad en anderzijds verklaarde een wasserij te hebben gehad, en hekelt het

feit dat de ondervrager, met betrekking tot het bewustzijnsverlies, een volgende vraag betreffende de

verlamming van de vader van verzoeker, de moeder en zijn huwelijk stelde, en evenmin de

verschillende verklaringen betreffende de uitgeoefende beroepen geenszins uitgeklaard heeft (zie p. 4)

“terwijl het toch een belangrijk gegeven was”.
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Verzoeker meent dat de commissaris-generaal, (zie p. 4) “in het licht van de overduidelijk

problematische gesteldheid van verzoeker”, had moeten handelen zoals aangegeven in het “Handbook

on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967

Protocol relating to the Status of Refugees”.

Gelet op zijn problematische gesteldheid, kan het volgens verzoeker (zie p. 5) “niet verwonderen dat

tegenpartij bij het nemen van haar beslissing ongeveer betreffende elke gegeven verklaring een

incoherentie, tegenstrijdigheid of ander probleem vaststelt”.

Hij klaagt aan dat (zie p. 5) “geen rekening (werd) gehouden met de duidelijk problematische

gesteldheid van verzoeker gedurende het gehoor”, dat de commissaris-generaal “geen genoegen (had)

kunnen nemen met verwarde of openstaande verklaringen welke niet toelaten een correct beeld te

scheppen van de situatie van verzoeker” en dat “een tweede en eventueel een derde gehoor hadden

kunnen bijdragen tot waarachtig beeld van de situatie van verzoeker”.

Verzoeker herhaalt dat zijn verklaringen aangetast zijn door verwarring en incoherenties, (zie p. 5)

“zodat het onbegrijpelijk is dat tegenpartij in haar beslissing een waarachtig feitenrelaas kan geven” en

waardoor de commissaris-generaal (zie p. 6) “geen genoegen (had) mogen nemen met deze verwarring

en via opeenvolgende gehoren een correcte feitenvinding (had) moeten nastreven”.

Hij verwijst dienaangaande naar het Handvest van de commissaris-generaal en meent dat (zie p. 6) “de

tegenpartij heeft nagelaten haar eigen waarden te respecteren”.

De tegenstrijdigheid betreffende de tijdschronologie, wijt verzoeker aan het feit dat hij (zie p. 6) “volledig

verward is betreffende de tijdschronologie”; hij besluit dat de commissaris-generaal volledig blind blijft

(zie p. 7) “voor de algemene gesteldheid van verzoeker”.

Verzoeker herhaalt wat de tegenstrijdigheid aangaande de twee incidenten betreft, dat hij dit heeft

proberen toe te lichten, maar dat de commissaris-generaal (zie p. 7) “heeft nagelaten van de

onduidelijkheid omtrent deze twee incidenten (welke verzoeker heeft blijven aanvoeren gedurende de

rest van het gehoor) volledig uit te klaren”.

Verzoeker benadrukt dienaangaande nog dat werd (zie p. 7) “nagelaten van verzoeker te confronteren

met de door haar opgeworpen tegenstrijdigheden”.

Aangaande de authenticiteit van de neergelegde documenten, verklaart verzoeker dat hij reeds sinds

eind december 2011 in België verblijft, dat hij werd opgenomen in opvangcentra “waar allerlei informatie

circuleert over hoe men het meeste kans heeft op het bekomen van een beschermingsstatuut”, dat hij

(zie p. 7) “evenzo een oneindig aantal tips (heeft) gekregen”, dat hij deze raad heeft opgevolgd en op

zoek is gegaan naar schriftelijk bewijs ter staving van zijn verklaringen.

Wat betreft de weerhouden tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen en het schriftelijk bewijs, wijst

verzoeker nogmaals op de reeds aangehaalde lichamelijke toestand zodat er wegens zijn verwardheid

niet kan worden besloten tot tegenstrijdigheden.

Bovendien stelt verzoeker kan uit de ongeloofwaardigheid van het aangebrachte schriftelijke bewijs niet

automatisch worden besloten tot ongeloof van het asielrelaas zelf, temeer gezien geweten is (zie p. 8)

“dat asielzoekers allerlei foutieve tips krijgen gedurende de wachtperiode tot aan het gehoor”.

Verzoeker verwijst naar artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn en een arrest van het Hof van Justitie

van 22 november 2012; hij wijst (zie p. 8) op de “verplichting tot medewerking van de lidstaat in de

zoektocht naar bewijzen” en besluit dat de commissaris-generaal zich tevreden heeft gesteld met “een

zeer gebrekkig feitendossier”.

Hij citeert het Vluchtelingenverdrag en is van oordeel dat de commissaris-generaal (zie p. 9) “in gebreke

(bleef) een degelijk onderzoek te voeren ten einde toe te laten de feitelijke omstandigheden te bepalen”.

Hij formuleert dezelfde opmerking ook ten aanzien van de beoordeling van de subsidiaire

beschermingsstatus en ten aanzien van enige beoordeling in het licht van artikel 3 EVRM.

Verzoeker vraagt aan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen; in

ondergeschikte orde vraagt hij de beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal voor bijkomend onderzoek.

2.1.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Arrest HvJ van 22 november 2012, C-277/11”.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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
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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, noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast

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.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker, gezien:

(i) hij zijn verblijf tot oktober 2010 in Bangladesh niet aannemelijk maakt, omwille van zijn tegenstrijdige

en incoherente verklaringen over zijn “national identity card” (zie het verhoorverslag van 23 januari

2014, p. 3, 10; zie verklaring DVZ, punt 4, 21), zijn geboortecertificaat (zie het verhoorverslag, p. 10) en

zijn reisroute (zie het verhoorverslag, p. 3, 4, 12, 13; zie verklaring DVZ, punt 35);

(ii) zijn voorgehouden problemen niet geloofwaardig zijn, gezien de tegenstrijdigheden en

ongeloofwaardigheden in zijn verklaringen (zie het verhoorverslag, p. 4, 14-17; zie vragenlijst DVZ, p. 3);

(iii) zijn verklaringen en de neergelegde documenten omtrent de beweerde zelfmoord van zijn zus S.D.

elke geloofwaardigheid ontberen (zie het verhoorverslag, p. 5, 6, 17, 18; zie verklaring DVZ, punt 30);

(iv) de inhoud van de brief van de secretaris-generaal van Foridput en de kopie van de overlijdensakte

van L.C.D. niet stroken met algemeen bekende feiten, noch met bepaalde aspecten van verzoekers

asielrelaas;

(v) de overige op het Commissariaat-generaal neergelegde documenten deze vaststellingen omtrent de

ongeloofwaardigheid niet kunnen wijzigen.

In het verzoekschrift wordt met betrekking tot bovenstaande vaststellingen aangevoerd dat de

commissaris-generaal volledig blind blijft “voor de algemene gesteldheid van verzoeker”.

Verzoeker is van oordeel “dat de informatie gegeven door verzoeker en waarop tegenpartij haar

beslissing heeft gegrond in feite ontoereikend was ten einde een beslissing te kunnen nemen welke

afdoende gemotiveerd is”, omdat “uit een groot deel van de gegeven antwoorden van verzoeker een

probleem betreffende zijn gesteldheid blijkt” gezien hij “verwarde en onsamenhangende antwoorden

(geeft), vaak naast de vraag en zich volledig in de chronologie verliest zonder dat er een frauduleuze

intentie kan worden vastgesteld”.

De Raad stelt echter vast dat verzoeker tot op heden geen medisch attest neerlegt waaruit zou blijken

dat hij een problematische “algemene gesteldheid” heeft.

Uit niets blijkt dat verzoeker niet in staat zou zijn om verhoord te worden in het kader van zijn

asielprocedure, noch dat de door hem voorgehouden “algemene gesteldheid” of overige

gezondheidsproblemen van die aard is om een negatieve invloed te hebben gehad op de behandeling

van zijn asielaanvraag.
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Verzoeker maakt dan ook geenszins aannemelijk dat zijn “algemene gesteldheid” hem ervan zou

weerhouden hebben volwaardige verklaringen af te leggen, zodat bovenstaande vaststellingen

onverkort blijven.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat “een tweede en eventueel een derde gehoor hadden

kunnen bijdragen tot waarachtig beeld van de situatie van verzoeker”, dat de commissaris-generaal

“geen genoegen (had) mogen nemen met deze verwarring en via opeenvolgende gehoren een correcte

feitenvinding (had) moeten nastreven” en dat de commissaris-generaal “heeft nagelaten van de

onduidelijkheid omtrent deze twee incidenten (welke verzoeker heeft blijven aanvoeren gedurende de

rest van het gehoor) volledig uit te klaren”, benadrukt de Raad dat de bewijslast inzake de gegrondheid

van een asielaanvraag in beginsel op de asielzoeker zelf rust; zoals iedere burger die om een erkenning

vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken.

Er is slechts sprake van een onderzoeksplicht in hoofde van de asielinstanties in zoverre de asielzoeker

verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze nader

worden onderzocht.

Geen enkele bepaling of beginsel verplicht de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste

instanties de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen (RvS, nr. 164.792 van 16 november

2006).

Verzoekers verwijzing naar het handvest van de commissaris-generaal, is niet dienstig.

Het handvest betreft de gedragscode van de “protection officer” op het Commissariaat-generaal en

vormt slechts een richtlijn; het bevat als dusdanig geen juridisch bindende voorschriften (RvS 19 juni

2013, nr. 223 963).

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aanklaagt dat werd “nagelaten van verzoeker te confronteren

met de door haar opgeworpen tegenstrijdigheden”, wijst de Raad erop dat er geen bepaling bestaat die

belet dat de commissaris-generaal een beslissing neemt op grond van een tegenstrijdigheid waarmee

de asielzoeker niet geconfronteerd werd.

Hoe dan ook merkt de Raad op dat verzoeker door middel van de bestreden beslissing kennis heeft

genomen van de vastgestelde tegenstrijdigheden en door het instellen van een beroep met volle

rechtsmacht voor de Raad, de mogelijkheid heeft gehad om er op te reageren.

De uitleg in het verzoekschrift aangaande de authenticiteit van de neergelegde documenten, met name

dat hij reeds sinds eind december 2011 in België verblijft, dat hij werd opgevangen in opvangcentra

“waar allerlei informatie circuleert over hoe men het meeste kans heeft op het bekomen van een

beschermingsstatuut”, dat hij “evenzo een oneindig aantal tips (heeft) gekregen”, dat hij deze raad heeft

opgevolgd en op zoek is gegaan naar schriftelijk bewijs ter staving van zijn verklaringen, doet geen

afbreuk aan de vaststelling dat de inhoud van de brief van de secretaris-generaal van Foridput en de

kopie van de overlijdensakte van L.C.D., niet stroken met algemeen bekende feiten, noch met bepaalde

aspecten van verzoekers asielrelaas.

Wat overige neergelegde documenten betreft, verwijst de Raad naar de motivering hieromtrent in de

bestreden beslissing, die door verzoeker geenszins in concreto weerlegd of betwist wordt:

“In verband met de videocassette moet worden vastgesteld dat u zelf stelt dat hierop uw hartprobleem

te zien is dat in India werd gediagnosticeerd (CGVS, p. 9). Betreffende de zeven foto’s die u neerlegt,

moet worden opgemerkt dat één ervan uw vader afbeeldt en drie ervan zijn genomen tijdens de

crematie van uw vader (CGVS, p. 8). Echter, deze foto’s tonen geenszins aan dat zijn dood verband

houdt met de door u verklaarde problemen. Ook stelt u dat één foto gemaakt is tijdens de

begrafenisceremonie van uw zus (CGVS, p. 8). Echter, deze foto kan op geen enkele manier de door u

verklaarde band met deze persoon aantonen. Evenmin kan het de omstandigheden van de dood van

deze persoon aantonen. De foto van uw religieuze leider (CGVS, p. 8) bevat geen informatie

betreffende de door u verklaarde problemen. Ook de foto waarop u voor een hindugod poseert, bevat

geen informatie betreffende de door u verklaarde problemen. De brief van de president van de

hindugemeenschap in Foridpur stelt louter dat u tot de krishnabeweging behoort. Betreffende de cd-rom

die u neerlegt, verklaart u dat hierop uw schoonouders en uw schoonmoeder te zien zijn en dat er een

hindutempel in brand werd gestoken (CGVS, p. 8). Bijgevolg bevat deze cd-rom geen informatie

betreffende de door u verklaarde problemen. In de brief van “Lire et Ecrire” dd. 17.04.2013 wordt

vermeld dat u geslaagd bent voor een oriëntatietest en dat u op de wachtlijst staat. Doch het bevat geen

informatie betreffende de door u verklaarde problemen. In verband met het ontvangstbewijs van een

droogkuis (document 11) stelt u dat hierin de naam van uw vader wordt vermeld (CGVS, p. 9). Doch dit

document bevat geen informatie betreffende de door u verklaarde problemen. De lidkaart van de hare
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krishnabeweging toont louter aan dat u lid bent van deze beweging. De kopie van het geboortecertificaat

van L.C.D. toont louter de identiteit van deze persoon aan. Betreffende het certificaat dat op 26 januari

2014 werd opgemaakt en waarin bevestigd wordt dat L.C.D. afkomstig is van Bobra Union Nr. 4, moet

worden opgemerkt dat dit document geen informatie bevat betreffende de door u verklaarde problemen.

De kopie van een weekplanning bevat geen informatie betreffende de door u verklaarde problemen.”

Verzoekers verwijzing in zijn verzoekschrift naar artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn en naar een

arrest van het Hof van Justitie doet evenmin afbreuk aan het bovenstaande.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

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

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).

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt

geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormelde

wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens 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 voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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

toegekend.

2.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

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 achtentwintig november tweeduizend

veertien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


