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nr. 144 888 van 5 mei 2015

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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 10 oktober 2014

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

staatlozen van 11 september 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 maart 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 april 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. BROCORENS loco advocaat

V. VEREECKE 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 zou geboren zijn in X, Bangladesh. Uw ouders zouden afkomstig zijn uit Myanmar. Zij zouden, net als

u, Rohingya’s zijn. Ze zouden het land wegens een oorlog ontvlucht zijn. U zou in Bangladesh geboren

zijn, maar u zou nooit de Bengaalse nationaliteit verkregen hebben. Als jongen van zes zou u

opgenomen zijn in het gezin van (M.), een Bengaal. Uw natuurlijke familie zou in een vluchtelingenkamp

verbleven hebben. U zou soms contact hebben gehad. Uw adoptievader zou politiek actief geweest zijn

voor de “BNP” (Bangladesh Nationalist Party) en u zou hem sinds 1986 gevolgd hebben. Tijdens een

verkiezingsrally in januari 2014 zouden leden van de Awami League uw adoptievader aangevallen

hebben. U zou een stol genomen hebben en tussenbeide gekomen zijn. De stok zou per ongeluk uit uw
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handen geschoten zijn en u zou Hanif, een Awami League- lid, aan het hoofd getroffen hebben. U zou

gevlucht zijn en die avond zou u nog naar Dhaka gegaan zijn. Uw tegenstanders zouden uw

kinderen aangevallen hebben. Na vijf dagen voelde u zich niet meer veilig in Dhaka en zou u naar het

vluchtelingenkamp waar uw zus nog woont, vertrokken zijn. Na twee maanden zou u Bangladesh per

vliegtuig verlaten hebben. Op 12 maart 2014 diende u een asielaanvraag in België in. Ter ondersteuning

van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: een “Rohingya Refugee Family Book” en

enkele foto’s. Tevens merkte u op dat u aan een huidaandoening lijdt. Ter ondersteuning hiervan legde

u twee attesten ivm medische onderzoeken voor.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd

bent een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk

te maken en wel om volgende redenen.

Er kan immers geen geloof worden gehecht aan twee kernelementen uit uw relaas, zijnde uw bewering

een Rohingya te zijn en uw politiek activisme.

Vooreerst wat betreft uw bewering een Rohingya te zijn werd vastgesteld dat uw kennis over Rohingya

volledig ontbrak (gehoorverslag CGVS p. 2, 9). U beweerde dat uw ouders in Myanmar geboren zijn,

maar u wist niet waar uit Myanmar uw ouders vandaan komen. U wist eigenlijk niet wat Rohingya zijn: u

haalde enkel aan dat ze geen paspoort krijgen en rantsoenen krijgen, meer kon u niet zeggen over het

volk waartoe u beweerde te behoren. U verklaarde voor het CGVS dan ook over geen enkele

nationaliteit te beschikken. Dit staat in schril contrast met uw verklaringen zoals ze opgetekend werden

door de DVZ. Hier liet u immers verschillende malen noteren dat u over de Bengaalse nationaliteit zou

beschikken. Voorts werd u gevraagd naar de namen van Rohingyavluchtelingenkampen en u kon enkel

de naam geven van het kamp waar uw zus zou verblijven nl. Balu Khalai no 1 en no 2 van hetzelfde

kamp. U kende geen bekende Rohingya bij naam en u kende geen Rohingyaorganisaties. U kon niets

zeggen over de voorgeschiedenis van Rohingya. U beweerde dat alle Rohingya in het

vluchtelingenkamp enkel Bengaals spraken, terwijl uit info blijkt dat Rohingya over hun eigen taal

beschikken, dewelke ze logischerwijze zouden spreken onder elkaar. Uw bewering dat de Rohingya

geen eigen taal hebben is dus volledig foutief. Ook is het bevreemdend dat u als zelf beweerde

Rohingya geen weet zou hebben van het gevaar op repatriëring naar Myanmar dat Rohingya lopen.

Ter ondersteuning van uw bewering een Rohingya te zijn legde u een vluchtelingenboekje voor

(gehoorverslag CGVS p. 6-7). U verklaarde zelf nooit in het vluchtelingenkamp gewoond te hebben, u

zou slechts enkele malen op bezoek zijn geweest. In dit licht is het dan ook bevreemdend dat dit

vluchtelingenboekje op uw naam zou staan, waarbij u aangeduid wordt als “head of household”. U

verklaarde hierop dat u op vraag van uw zus als voogd optrad voor de rest van de familie. Voorts

beweerde u dat de andere personen die op deze kaart vermeld zijn, uw zus en haar zoon en de twee

dochters van uw andere overleden zus betreffen. In dit licht is het dan ook opmerkelijk dat de kinderen

op deze lijst staan geregistreerd als zijnde uw zoon en dochters. Voorts werd bemerkt dat u de namen

van uw twee nichten wiens voogd u beweerde te zijn (en die in dit boekje als uw dochters geregistreerd

staan) niet uit elkaar kon houden. Zo verklaarde u eerst dat beide meisjes (H.B.) en (S.K.) heten. Deze

namen wijzigde u later naar (M.B.) en (H.K.), de twee namen die inderdaad in het vluchtelingenboekje

voorkomen (gehoorverslag CGVS p. 4, 7). Tevens werd u gewezen op nog een naam in dit boekje

zijnde (R.B.). U verklaarde dat het hier om een vergissing ging, daar men de naam van het zoontje van

uw zus bedoelde. Het is echter weinig waarschijnlijk dat men eerst een meisje geboren in 1993 zou

registreren om dit later te vervangen door een jongen geboren in 1994. Voorts verklaarde u dat dit

boekje in 1993 werd opgesteld. Toch bevinden zich in dit boekje al stempels uit 1992. Er mag dus

ernstig getwijfeld worden aan uw bewering dat u de (M.I.) bent die in dit vluchtelingenboekje staat

geregistreerd (een identiteit die u overigens niet wist aan te tonen). Overigens dient hierbij nog te

worden gewezen op toegevoegde informatie waaruit blijkt dat in Bangladesh allerlei vervalste

documenten verkrijgbaar zijn. Er kan dan ook geen enkel geloof worden gehecht aan uw bewering een

Rohingya te zijn.

Ten tweede wist uw bewering politiek actief te zijn ook niet te overtuigen (gehoorverslag CGVS p. 10). U

verklaarde sinds 1986 betrokken te zijn bij de “BNP”. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken liet u nog

noteren sinds dat jaar een lid te zijn van deze partij, terwijl u voor het CGVS duidelijk verklaarde nooit

een lid te zijn (gehoorverslag CGVS p. 10, DVZ- vragenlijst punt 3.3). U verklaarde dus al een kleine 30

jaar betrokken te zijn bij deze partij, maar toch had u er geen enkel idee van waar de afkorting “BNP”

voor zou kunnen staan. U gevraagd naar de ideologie, ideeën, enz. van deze politieke partij kon enkel

zeer algemeen antwoorden dat deze partij het land wil ontwikkelen. Ook is het bevreemdend dat u als

niet- burger een Bengaalse nationalistische partij (zoals blijkt uit de partijnaam Bangladesh Nationalist

Party) zou steunen. Uiteindelijk hield u het er maar bij dat u niet direct betrokken was, maar dat u

voornamelijk uw vader die wel actief was, vergezelde. Zelfs als dit waar was, dan kan toch verwacht
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worden dat u op dertig jaren tijd meer zou hebben opgestoken over deze partij. bovendien verwees u

naar enkele foto’s die uw activisme voor deze partij dient te ondersteunen. Deze zouden er toch op

moeten wijzen dat u actiever voor de partij was dan enkel het volgen van uw adoptievader. Echter uw

kennis over de omstandigheden waarin deze foto’s genomen werden, waren dusdanig vaag, dat de

bewijskracht van deze foto’s van uw partijactivisme, teniet wordt gedaan. U gevraagd naar deze

demonstratie verklaarde dat ze werd gehouden daar (K.Z.) haar huis niet mocht verlaten om deel te

nemen aan de verkiezingen (gehoorverslag CGVS p. 8). U gevraagd naar de tekst op de banieren die

zichtbaar zijn op de foto, bleef zeer vaag in uw antwoorden. Uiteindelijk gaf u aan het niet meer te

weten. Hierop werd u geconfronteerd met de tekst op de banieren voorgelezen door de tolk. U kon deze

tekst niet verklaren, maar u gaf aan dat de inhoud niet ging over (K.Z.). Dat u geen verklaring kon geven

voor deze foto’s ondermijnt verder uw asielrelaas.

Voorts legde u ongeloofwaardige verklaringen over uw vluchtroute af. U beweerde een vlucht van

Dhaka naar Rome genomen te hebben. U zou hierbij gebruik hebben gemaakt van een zwart paspoort

op uw naam. Andere details over dit paspoort zoals de nationaliteit, andere identiteitsgegevens en het

visum, daar had u geen weet van (gehoorverslag CGVS p. 5). U beweerde het paspoort nooit in handen

gehad te hebben, zelfs niet bij de identiteitscontroles na aankomst In Rome, waar uw smokkelaar het

paspoort getoond zou hebben. Gezien u een rechtstreekse vlucht van Dhaka naar Rome nam, was er

een zeer grote kans dat u persoonlijk gecontroleerd zou worden bij binnenkomst in een Schengenland.

Uw bewering dat uw smokkelaar uw paspoort toonde is in dit licht dan ook weinig waarschijnlijk. Ook

werd u gevraagd naar de voorbereiding die u ondernam om voorbij de identiteitscontrole te geraken. Als

u vragen gesteld werden naar uw herkomst of het doel van uw bezoek diende uw antwoorden immers

overeen te stemmen met de inhoud van uw paspoort. Uw bewering niet voorbereid te zijn is dan ook

onwaarschijnlijk, vooral gezien het risico dat uw smokkelaar zou lopen, indien jullie betrapt werden. Het

is dan ook duidelijk dat u uw ware vluchtroute probeert achter te houden. Dit gecombineerd met

uw ongeloofwaardige verklaringen omtrent uw nationaliteit doet dan ook een ernstig vermoeden rijzen

dat u eigenlijk met uw eigen paspoort naar Europa reisde. Deze vaststelling breekt verder het geloof in

uw verklaringen af.

Tenslotte verklaarde u een medisch probleem te hebben, nl. uw huidaandoening. Uw verklaring dat u

volgens dokters niet in een warm land zou kunnen leven wordt niet gestaafd door de twee medische

documenten die u voorlegde en die handelden over onderzoeken. Ook dient u zich wegens een

medisch probleem te wenden tot de geijkte procedure. Wat er ook van zij, uw huidaandoening stond u

niet in de weg om een coherent gehoor af te leggen voor het CGVS.

U hebt niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in overeenstemming

met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze elementen teneinde

aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. U brengt

geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van herkomst sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. Er zijn dan ook geen elementen in het dossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

De authenticiteit van de door u neergelegde documenten mag betwijfeld worden. U legde nog een foto

voor waarop uw gezinsleden die verwond werden door uw vijanden te zien zouden moeten zijn. Echter

kan het CGVS zich niet uitspreken over de herkomst van deze foto, noch over het moment of de

omstandigheden waaronder ze genomen werd, of over de identiteit van de mensen op de foto. Deze

foto voegt dan ook niets toe aan uw asieldossier.

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

2.1.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van de materiële motiveringsplicht

en van artikel 48/2-3 juncto 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna:

vreemdelingenwet).

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker als volgt:

“Eerste onderdeel: schending van de aangevoerde bepalingen doordat de bestreden beslissing

onvoldoende rekening houdt met de objectieve gegevens waarmee het land van herkomst te kampen

heeft;
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De beslissing van verweerster dd. 11 september 2014 besteedt geen aandacht aan de (politieke)

situatie in het land van herkomst van verzoeker.

Verzoeker werd daar geconfronteerd met ernstige rellen ten gevolge van verkiezingen (stukken 3 en 4).

Daar verzoeker actief was bij de politieke minderheid in Bangladesh werden deze rellen en

gewelgdplegingen voor hem des te gevaarlijker, waardoor het voor hem noodzakelijk was zijn land te

ontvluchten.

In de bestreden beslissing (stuk 1) vermeldt verweerster niets over de politiek onrustige situatie in

Bangladesh, wat ten slotte wel de motivatie is van verzoeker om zijn land te ontvluchten.

Tweede onderdeel: schending van de aangevoerde bepalingen doordat de motivering op onvoldoende

draagkrachtige elementen steunt, wat voortvloeit uit

een gebrekkige binding tussen de beslissing en de feiten die als grondslag hebben gediend voor de

beslissing;

In de bestreden beslissing werd het asiel geweigerd omdat verweerster geen geloof hecht aan de

bewering van verzoeker een Rohingya te zijn en zijn politiek actief te zijn.

Dit is echter een te beperkte motivering voor het afwijzen van de asielaanvraag.

Art. 48/3, §2, lid 2 VW vermeldt het volgende:

[…]

In de negatieve beslissing van verweerster dd. 11 september 2014 werd niets vermeld over de

vervolging waaraan verzoeker is blootgesteld.

Hij loopt het risico om in Bangladesh het slachtoffer te zijn van lichamelijk geweld. Zijn familie is reeds

het slachtoffer geworden (stuk 2) van represailles van politieke tegenstanders van verzoeker. Verzoeker

koestert daarom de vrees om hier eveneens mee geconfronteerd te worden als hij terug zou keren naar

Bangladesh.

De beslissing van verweerster beperkt er zich toe het verhaal van verzoeker te weerleggen, maar beslist

niet over de vervolging - m.b. de vrees voor politieke (lichamelijke) represailles - waarvoor verzoeker

vreest.

Daar het op grond van art. 57/6 lid 2 jo. Art. 62 VW verplicht is de beslissing met redenen te omkleden

met vermelding van de omstandigheden van de zaak schiet verweerster hierin tekort.”

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 juncto 62 van de

vreemdelingenwet.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker als volgt:

“Eerste onderdeel: schending van de aangevoerde bepaling doordat er geen rekening wordt gehouden

met het reëel risico op ernstige schade in hoofde van verzoeker in geval van gedwongen terugkeer;

Verwerende partij haalt aan dat verzoeker geen geloofwaardig asielrelaas naar voren brengt. Bijgevolg

beslist ze dat de aangebrachte elementen verzoeker zijn problemen niet aannemelijk maken, waardoor

er geen geloof aan de door verzoeker beweerde vrees voor vervolging, in de zin van de

Vluchtenlingenconventie, kan gehecht worden.

Artikel 48/4 Vreemdelingenwet voorziet het volgende:

[…]

Bij een terugkeer van verzoeker naar zijn land van herkomst dreigt verzoeker geconfronteerd te worden

met een klimaat van geweld, bestraffing en onmenselijke behandeling.

Het staat vast dat verzoeker een reël risico loopt op ernstige schade aangezien zijn familie hiervan

reeds het slachtoffer was.

Er kan dan ook moeilijk betwist worden dat verzoeker bij zijn terugkeer een risico zal lopen op een

foltering of onmenselijk of vernederende behandeling door zijn politieke tegenstanders.

Verzoeker loopt derhalve een reëel risico op ernstige schade en kan bijgevolg genieten van subsidiaire

bescherming.

Tweede onderdeel: schending van de aangevoerde bepaling doordat er geen rekening wordt gehouden

met het reëel gezondheidsrisico in hoofde van verzoeker in geval van gedwongen terugkeer;

Verzoeker lijdt sinds 2010 aan een huidziekte. Na een medisch onderzoek dd. 4 april 2014 werd de

ziekte Vitiligo vastgesteld. Ten gevolge van deze ziekte wordt verzoekster ten zeerste aangeraden om

de zon te mijden, en zich op zijn minst goed te beschermen tegen de zon (stuk 5).

Het spreekt voor zich dat Bangladesh een zeer zonnig en warm land is, en dat deze ziekte in

Bangladesh zeer snel zal verergeren. Het klimaat – meer bepaald de zonnesterkte en uren zonneschijn

- in België is veel minder schadelijk voor verzoeker dan dat in Bangladesh.

Verweerster beweert in de bestreden beslissing dd. 11 september 2014 dat het medische document die

wordt voorgelegd (stuk 5) niet vermeldt dat verzoeker niet in een warm land kan leven.
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Dit medisch attest vermeldt wel degelijk dat de ziekte ‘verslechtert met blootstelling aan de zon en in

Bangladesh is de blootstelling aan de zon veel meer uitgesproken dan in België’ (stuk 5).

Hier wordt quasi letterlijk gezegd dat verzoeker zijn gezondheid erop zal verslechteren in het geval hij

terug zou keren naar Bangladesh. De motivering in de bestreden beslissing is dus manifest

ontoereikend. Dergelijke beweringen volstaan niet om een weigering van asiel of subsidiaire

bescherming te motiveren.”

Vervolgens stelt verzoeker nog als volgt in zijn verzoekschrift:

“Verzoeker wenst bij de toepassing van art. 1 van het Vluchtelingenverdrag gezien worden als

‘vluchteling’ (art. 48/3 Vreemdelingenwet).

2.3.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden

Verzoeker bevindt zich buiten zijn land van herkomst. Dit wordt omschreven als

“Het land waar [personen] het staatsburgerschap bezitten”.

Indien de verzoeker nergens een staatsburger is wordt het land waar de vluchteling zijn gewone

verblijfplaats heeft als uitgangpunt genomen.

Verzoeker had geen nationaliteit. Bijgevolg wordt hij gezien als vluchteling omdat hij het land van zijn

gewone verblijfplaats – Bangladesh - heeft verlaten.

2.3.2. Gegronde vrees voor vervolging

De kandidaat-vluchteling dient een vrees te koesteren om terug te keren naar zijn thuisland. Deze vrees

duidt op een bewustzijn van het risico van vervolging in geval van terugkeer.

Verzoeker is er zich van bewust dat hij niet veilig naar Bangladesh zal kunnen terugkeren. Hij zal daar

worden onderworpen aan vervolging voor zijn politieke overtuiging.

De vrees om daar het slachtoffer te zijn van enerzijds de represailles van zijn politieke tegenstanders en

anderzijds de onderdrukking door een regering van een ander politieke strekking als verzoeker zelf

brengt hem tot de conclusie dat hij niet meer zal kunnen terugkeren naar zijn thuisland zonder voor zijn

leven te vrezen.

Met betrekking tot het criterium van vervolging verklaart art. 33 van het Vluchtelingenverdrag het

volgende:

[…]

‘Vervolging’ kan dus worden gezien als een situatie waar zijn of haar leven of vrijheid bedreigd wordt.

Gezien verzoeker zijn familie reeds het slachtoffer was van ernstige gewelddaden (stuk 2) vreest ook hij

voor zijn leven. Het is voor verzoeker geen optie om terug te keren naar Bangladesh, alwaar hij hoogst

waarschijnlijk zal onderworpen worden aan ernstig geweld tegen zijn persoon.

Verzoeker vreest eveneens het slachtoffer te worden van schendingen van mensenrechten, meer

bepaald onmenselijke behandeling( art. 3 EVRM), een beperking van zijn vrijheid of veiligheid (art. 5

EVRM), beperking van zijn politieke vrijheid (art. 9 – 11 EVRM) en andere schendingen.

2.3.3. Omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke

overtuiging

Verzoeker is lid van de BNP (Bangladesh Nationalist Party). Deze politieke partij is een van de twee

grootste partijen in Bangladesh.

In de nasleep van de verkiezing van januari 2014 die gewonnen werd door Awami League werden

echter verschillende politieke activisten vermoord (stuk 4).

Verzoeker vreest dat hij door zijn sterke politieke overtuiging het slachtoffer kan worden van vervolging

door Awami League de nu een meerderheid heeft in de regering.

2.3.4. De bescherming van het land van herkomst niet kunnen of willen inroepen

Verzoeker kan zich niet beroepen op de bescherming van de overheid van het land van herkomst, daar

deze overheid hem niet de bescherming kan bieden waarop hij gerechtigd is.

Politieke twisten groeiden uit tot verkiezingsrellen, en de overheid kon deze klaarblijkelijk niet

verhinderen (stuk 3 en 4).

Als de overheid geen afdoende bescherming kan bieden is het dan ook onmogelijk voor verzoeker om

deze in te roepen.”

2.1.3. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift foto’s (stuk 2), twee krantenartikelen (stukken 3 en 4) en

een medisch attest (stuk 5).

2.2.1. Verzoeker preciseert niet op welke wijze artikel 48/2 van de vreemdelingenwet, hetwelk overigens

op louter algemene wijze bepaalt welke vreemdelingen als vluchteling kunnen worden erkend dan wel

als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, zou (kunnen) zijn geschonden. De

schending van dit artikel wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.
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2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 57/6, tweede lid en 62 van de

vreemdelingenwet, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te

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

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

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

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. De bestreden beslissing weigert verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) hij zijn

beweerde Rohingya-afkomst niet aannemelijk weet te maken, gelet op het ontbreken van enige kennis

omtrent de Rohingya, alsook op het feit dat zijn verklaringen niet in overeenstemming zijn met het

document dat hij ter staving van deze afkomst neerlegt (vluchtelingenboekje), (ii) hij zijn beweerde

politieke activisme voor BNP in Bangladesh evenmin aannemelijk weet te maken, gelet op zijn

incoherente en vage verklaringen dienaangaande, (iii) hij ongeloofwaardige verklaringen aflegde met

betrekking tot zijn vluchtroute, (iv) hij zich betreffende zijn medische problemen dient te wenden tot de

geijkte procedure, en (v) de door hem neergelegde documenten de voorgaande vaststellingen niet

kunnen wijzigen.

2.3.2.1. Artikel 48/3, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden

van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot

stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de

status van vluchtelingen (Vluchtelingenverdrag).

Luidens artikel 1, A, (2) van dit verdrag is een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die,

indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: “De subsidiaire beschermingsstatus wordt

toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen

beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals

bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil

stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Voormeld artikel 48/4, § 1 kent geen internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip “land van

herkomst”. Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake

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

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

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming (Kwalificatierichtlijn) definieert in artikel 2, n) het

“land van herkomst” als “het land of de landen van de nationaliteit of, voor staatlozen, van de

vroegere gewone verblijfplaats”.

Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de

nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats.

Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen of de verzoeker de bescherming van dit

land niet kan of om geldige redenen niet wil inroepen.
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Voor de beoordeling van de voorwaarde dat de verzoekende partij de bescherming van het land van

nationaliteit niet kan of, uit hoofde van deze vrees, niet wil inroepen, moet de “nationaliteit” begrepen

worden als de band tussen het individu en een bepaalde Staat (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, heruitgave,1992, pagina 22, § 87).

2.3.2.2. Verzoeker verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken herhaaldelijk dat hij de nationaliteit van

Bangladesh bezit. Dit blijkt uit de Vragenlijst (administratief dossier, stuk 12, nr. 3) en Verklaring DVZ

(ibidem, nr. 6). Ook de kinderen van verzoeker bezitten volgens zijn verklaringen de nationaliteit van

Bangladesh (Verklaring DVZ, nr. 16); hetzelfde geldt voor zijn zussen (ibidem, nr. 17).

In de Vragenlijst verwoordde verzoeker enkel problemen inzake zijn politieke aanhorigheid in

Bangladesh; er wordt geen melding gemaakt van problemen die refereren aan Birma.

Verzoekers stelling in het verzoekschrift dat hij geen nationaliteit had is niet verzoenbaar met zijn

voormelde verklaringen. Verzoeker voert evenmin inhoudelijk verweer tegen de pertinente vaststellingen

in de bestreden beslissing met betrekking tot zijn beweerde Rohingya-afkomst die niet geloofwaardig

wordt geacht.

Verzoekers asielaanvraag wordt derhalve beoordeeld ten aanzien van Bangladesh.

2.3.3. In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker dat hij in Bangladesh het slachtoffer zal worden

omwille van zijn politiek activisme voor BNP en wijst hij erop dat zijn familie hier ook reeds het

slachtoffer van werd. Ter staving voegt hij enkele foto’s toe (verzoekschrift, stuk 2). Uit deze foto’s kan

echter geenszins worden afgeleid wanneer en waar ze genomen werden, noch of verzoeker al dan niet

verwant zou zijn met deze personen. Bovendien wordt in de bestreden beslissing op pertinente wijze

gemotiveerd waarom er geen geloof gehecht kan worden aan verzoekers beweerde politieke activisme

in Bangladesh. Verzoeker komt in onderhavig verzoekschrift niet verder dan het herhalen van reeds

afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen evenwel de motieven van de bestreden

beslissing niet kan weerleggen. De door verzoeker bijgebrachte informatie (verzoekschrift, stukken 3 en

4) vermag hieraan geen afbreuk te doen. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen

betrekking op zijn persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker

dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op het

voorgaande, in gebreke.

Waar verzoeker verwijst naar zijn huidziekte en dienaangaande een medisch attest bijbrengt

(verzoekschrift, stuk 5), dient opgemerkt dat de bestreden beslissing hieromtrent terecht als volgt

oordeelt: “Ook dient u zich wegens een medisch probleem te wenden tot de geijkte procedure. Wat er

ook van zij, uw huidaandoening stond u niet in de weg om een coherent gehoor af te leggen voor het

CGVS.”

Verder dient vastgesteld dat verzoeker geen enkel inhoudelijk verweer voert tegen de pertinente

vaststellingen in de bestreden beslissing met betrekking tot zijn beweerde Rohingya-afkomst en zijn

vluchtroute, die dan ook als vaststaand worden beschouwd.

De motieven van de bestreden beslissing vinden dan ook steun in het administratief dossier, zijn

pertinent en correct en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.3.4. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.5. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker

niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf mei tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


