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 nr. 199 420 van 8 februari 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore advocaat Z. CHIHAOUI 

Landsroemlaan 40 

1083 GANSHOREN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER van de IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 29 januari 2018 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 januari 2018 tot binnenkomstweigering met 

terugdrijving – asielzoeker (bijlage 11ter). 

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2018 

om 15u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. UNGER, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 2 december 2017 wordt de verzoeker, die verklaart van Bengaalse nationaliteit te zijn, aan de 

grensdoorlaatpost op de luchthaven Brussel Nationaal staande gehouden. Hij dient aan de grens een 

verzoek om internationale bescherming in.  

 

Op 2 december 2017 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) tot de weigering van binnenkomst met terugdrijving (bijlage 11ter). Op dezelfde dag 

beslist de gemachtigde tot de vasthouding in een welbepaalde, aan de grens gelegen plaats. 

 

Op 20 december 2017 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: 

de commissaris-generaal) tot de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 22 januari 2018 wordt de verzoeker ervan in kennis gesteld dat hij op 24 januari 2018 zal worden 

verwijderd naar Dhaka, Bangladesh.  

 

Op 23 januari 2018 dient de verzoeker een tweede verzoek in om internationale bescherming. Hij wordt 

in het bezit gesteld van een bijlage 13quinquies. 

 

Op 23 januari 2018 beslist de gemachtigde wederom tot de binnenkomstweigering met terugdrijving. 

 

Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker, onder de vorm van een bijlage 

11ter, ter kennis gebracht op 23 januari 2018 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving – asielzoeker  

 

In uitvoering van artikel 72, §1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

wordt de toegang tot het Rijk geweigerd aan de heer/mevrouw, die verklaart te heten: 

 

naam: M. S.  

[…] 

nationaliteit: Bangladesh 

 

Derhalve wordt de betrokkene teruggedreven, zodra deze beslissing uitvoerbaar wordt. 

 

Reden van de beslissing: 

 

Art. 3, eerste lid, 2° - Niet in het bezit van een geldig reisdocument/geldige reisdocumenten 

Art. 3, eerste lid, 2° - Niet in het bezit van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning 

 

[…] 

 

In uitvoering van artikel 53bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt betrokkene 

teruggeleid naar de grens van het land waaruit hij (zij) gevlucht is en waar, volgens zijn (haar) 

verklaringen, zijn (haar) leven of vrijheid bedreigd zou zijn.” 

 

Op 24 januari 2018 beslist de gemachtigde tot de vasthouding in een welbepaalde, aan de grens 

gelegen plaats. 

 

Op 24 januari 2018 beslist de commissaris-generaal tot de weigering van inoverwegingname van 

verzoekers tweede asielaanvraag.  

 

Op 24 januari 2018 dient de verzoeker tegen de beslissing van 24 januari 2018 tot vasthouding een 

beroep in bij de Raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij beschikking van 31 

januari 20185 stelt de Raadkamer de verzoeker vrij. Tegen deze beschikking stelt de verweerder hoger 

beroep in bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling. 
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Op 1 februari 2018 dient de verzoeker tegen de beslissing van 24 januari 2018 houdende weigering van 

inoverwegingname van een asielaanvraag een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). Het beroep wordt verworpen bij ’s Raads arrest nr. 199.206 van 5 februari 2018. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de wet van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van 

een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd 

die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan 

berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.1.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

2.1.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoeker zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringende karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Dit wordt ook niet betwist door de verweerder. Het uiterst dringende karakter van de vordering 

staat dan ook vast. 

 

Tevens wordt opgemerkt dat de vordering werd ingediend binnen de vijf dagen na kennisgeving van de 

(tweede) terugdrijvingsmaatregel waartegen ze is gericht. Zij is tijdig ingediend en is derhalve 

ontvankelijk ratione temporis. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 
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vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden” (RvS 17 

december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

2.2.2. De beoordeling omtrent deze voorwaarde 

 

In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 13 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. PREMIERE BRANCHE : REFOULEMENT VERS LE PAYS D’ORIGINE 

 

a) Principes 

 

1. 

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que :  

 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 

 

Pour un rappel des principes relatifs à l’article 3 relativement à des affaires d’expulsion, il est renvoyé à 

la pièce 2. 

 

2. 

L’article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que :  

 

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit 

à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été 

commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »  

 

Dans l’arrêt De Souza Ribeiro c. France, rendu en grande chambre, la Cour européenne des droits de 

l’homme a rappelé les principes prévalant en matière d’effectivité des recours lorsqu’un grief 

défendable, tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, est invoqué : 

 

« 80. Pour être effectif, le recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, 

en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les 

actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Çakıcı c. Turquie [GC], no23657/94, § 112, CEDH 

1999-IV). 

(…) 

82.  Lorsqu’il s’agit d’un grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir 

un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de l’importance que la Cour attache à 

cette disposition et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation 

du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande 

impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 

no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes 

duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari, précité, § 50) 

ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 

2004-IV (extraits)). Dans ce cas, l’effectivité requiert également que les intéressés disposent d’un 

recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, et Hirsi Jamaa et autres 

c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, 23 février 2012). Les mêmes principes s’appliquent lorsque 

l’expulsion expose la requérante à un risque réel d’atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de 

la Convention. Enfin, l’exigence d’un recours de plein droit suspensif a été confirmée pour les griefs tirés 
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de l’article 4 du Protocole no 4 (Čonka, précité, §§ 81-83, et Hirsi Jamaa et autres, précité, § 206) »  

(Nous soulignons). 

 

Comme souligné par la Cour dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique, du 2 octobre 2012 : 

 

« Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer à nouveau sur la demande d’asile des requérants ni de 

déterminer leur nationalité. C’est en effet, aux autorités nationales, responsables en matière d’asile, 

d’examiner les craintes des requérants et les documents produits par eux et d’évaluer les risques qu’ils 

encourent en cas de renvoi dans leur pays d’origine ou vers un pays intermédiaire au regard de l’article 

3 (…). Cela résulte du principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (…) ainsi 

que du fait que ni la Convention ni aucun de ses Protocoles ne garantit le droit à l’asile politique. 

(…)  

Toutefois, et c’est là que réside l’objet du litige dont elle est saisie, il appartient à la Cour d’examiner si 

les requérants avaient des griefs défendables de subir des traitements contraires à l’article 3, et, dans 

l’affirmative, s’ils ont bénéficié des garanties effectives, au sens de l’article 13, leur permettant de faire 

valoir ces griefs et les protégeant contre un refoulement arbitraire indirect vers le pays qu’ils avaient fui 

»  (Nous soulignons). 

 

La Cour, dans son arrêt de Grande Chambre M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, a 

également précisé que :  

 

« 298. Cela dit, dans la présente affaire, la Cour n’a pas à se prononcer sur la violation de ces 

dispositions si la requérante devait être expulsé. Il appartient en effet en premier lieu aux autorités 

grecques, responsables en matière d’asile, d’examiner elles-mêmes la demande de la requérante ainsi 

que les documents produits par lui et d’évaluer les risques qu’il encourt en Afghanistan. La 

préoccupation essentielle de la Cour est de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui 

protègent la requérante contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine »  

(Nous soulignons). 

 

Il ressort donc des articles 3 et 13 de la Convention, ainsi que des principes dégagés par la Cour dans 

sa jurisprudence, que les autorités nationales doivent se montrer aussi rigoureuses que possible et 

procéder à un examen indépendant et attentif des griefs tirés de l’article 3 de la Convention, pour 

garantir l’effectivité des recours en matière d’asile. Comme vu supra, cet examen « doit permettre 

d’écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d’une demande de protection et, 

ce, quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle » .  

 

De plus, en vertu de la jurisprudence de la Cour, le droit à un recours effectif impose, dans ce type de 

situation, que l’intéressé dispose d’un recours de plein droit suspensif.  

 

Afin de garantir une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention, il 

revient ainsi à l’État de vérifier, avant de décider du renvoi de l’intéressé vers un autre pays, si ce 

dernier a un grief défendable tiré de l’article 3 de la Convention et, le cas échéant, d’examiner ce grief 

rigoureusement en menant une enquête approfondie. 

 

3. 

Quant au droit national, l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, dans les termes suivants :  

 

« Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être 

exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et 

pendant l'examen de celui-ci. 

 

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque une décision de retour n'entraîne pas de refoulement direct ou 

indirect comme déterminé en application de l'article 57/6/2 et : 

 

1° l'intéressé n'a introduit une première demande d'asile subséquente dans les quarante-huit heures 

avant son éloignement qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son 

éloignement du territoire; ou 

 

2° l'intéressé a introduit une nouvelle demande d'asile subséquente à la suite d'une décision finale sur 

une première demande subséquente » (Nous soulignons). 
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b) Application en l’espèce 

 

1. 

En l’espèce, le requérant a, en date du 23 janvier 2018, introduit une seconde demande d’asile en 

apportant de nouveaux documents couleurs à l’appui de son récit, étant : 

 

- Un mandat d’arrêt ; 

- Une lettre de son avocat 

- Le poster du parti BNP 

- Copies de passeports 

- Différentes attestations 

 

Le requérant était en train de rassembler les documents nécessaires à l’introduction de sa nouvelle 

demande d’asile et était (et est toujours) en attente de recevoir les originaux de plusieurs de ces 

documents par la poste. En raison toutefois d’une date d’éloignement prévue pour le 24 janvier 2018, le 

requérant n’a eu d’autre choix que d’introduire sa seconde demande le 23 janvier avec les documents 

qu’il avait déjà pu obtenir. 

 

Compte tenu du dépôt de plusieurs nouveaux documents  l’appui de son récit, dont notamment un ordre 

d’arrestation, il y a lieu de considérer que la nouvelle demande du requérant présentait un grief 

défendable tiré de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (il est intégralement 

renvoyé à cet égard au recours de plein contentieux introduit par le requérant auprès de Votre Conseil, 

pièce 5) et méritait, à tout le moins, de faire l’objet d’un examen attentif et rigoureux par les autorités 

compétentes. De même, conformément à la jurisprudence de la CEDH, le requérant devait disposer, en 

cas de décision négative, d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, ce qui implique 

un recours suspensif de plein droit. 

 

2. 

Pourtant, la décision du CGRA sur la nouvelle demande d’asile du requérant a été rendue dans les 24h 

de son dépôt. Cette décision refuse de prendre en considération ladite demande, sans même que les 

nouveaux documents aient été traduits. Enfin, la décision précise que le requérant n’a pas droit à un 

recours suspensif conformément à l’article 39/70 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 (Voy. pièce 

3). 

 

Suite à cette décision, le requérant fut immédiatement mené à l’aéroport en vue de son éloignement, 

sans qu’il n’ait même eu la possibilité matérielle d’introduire un recours à son l’encontre de celle-ci (Voy. 

nouvelle décision de maintien, pièce 4). 

 

3. 

Il convient dans un premier temps de constater que l’exécution de la décision attaquée était, à ce stade 

de la procédure, tout à fait illégal. En effet, l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 cité ci-avant 

prévoit un tempérament au caractère automatiquement suspensif, notamment dans la situation suivante 

: 

 

« l'intéressé n'a introduit une première demande d'asile subséquente dans les quarante-huit heures 

avant son éloignement qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son 

éloignement du territoire » (Nous soulignons). 

 

En l’espèce, le requérant ne se trouvait en aucun cas dans une telle situation. Il convient en effet de 

constater : 

 

- d’une part, qu’il ne s’agissait que de la deuxième demande d’asile du requérant et, 

 

- d’autre part, que bien que cette seconde demande d’asile ait été introduite dans les 48 heures 

précédant son éloignement, cette nouvelle demande était en réalité en préparation depuis bien plus 

longtemps. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier du CGRA, le requérant a déposé à l’appui de sa 

seconde demande d’asile une série de nouveaux documents couleur qui n’auraient jamais pu être 

obtenus en l’espace d’une journée. De plus, le requérant est en attente d’obtenir les originaux. Au 

contraire, le dépôt de tels documents démontre que le requérant avait déjà dû, bien auparavant, 

entamer les démarches afin de se les procurer et que la demande subséquente ne résulte donc 

nullement de la notification d’une date d’éloignement ; 
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- En outre, la circonstance que le requérant a déposé de nouveaux documents – dont un ordre 

d’arrestation – prouve également que la demande d’asile subséquente n’était pas introduite dans un but 

dilatoire et, à tout le moins, pas dans un but exclusivement dilatoire (« qu'afin de retarder ou d'empêcher 

l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement du territoire ») mais bien dans celui que sa 

demande soit réexaminée à la lumière d’éléments complémentaires et d’obtenir la protection 

internationale. 

 

Les faits de la cause démontrent néanmoins que la partie adverse entend exécuter la décision de 

refoulement attaquée au détriment du droit de recours du requérant et sans dès lors que ses griefs ne 

soient examinés de manière attentive par Votre Conseil, en violation de l’article 3 combiné à l’article 13 

de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme y relative, laquelle 

exige notamment un recours suspensif de plein droit.  

 

4. 

Il convient dès lors de conclure de ce qui précède : 

 

- Que le requérant dispose d’un grief d’un grief défendable tiré de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme qui n’a pas été examiné de manière rigoureuse par le CGRA (il est, 

à cet égard, renvoyé à la pièce 5) ni encore, sur recours, par Votre Conseil, et 

 

- que l’exécution de la décision attaquée n’est pas suspendue durant le temps de l’examen du 

recours de plein contentieux introduit par le requérant à l’encontre de la décision négative du CGRA. 

Cela étant confirmé par les circonstances de l’espèce. 

 

De sorte qu’il y a lieu de considérer que la décision attaquée, en ce qu’elle permet le refoulement du 

requérant avant même que Votre Conseil – autorité compétente pour les recours en matière d’asile – 

n’ait pu se prononcer sur le grief défendable tiré de l’article 3 de la CEDH invoqué par ce dernier, 

constitue une violation de ladite disposition combinée à l’article 13 de la Convention européenne des 

droits de l’homme. 

 

La première branche du moyen unique est fondée. 

 

2. DEUXIEME BRANCHE : REFOULEMENT VERS LA GAMBIE 

 

1. 

Concernant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour 

y relative, il est renvoyé à la pièce 2. 

 

La présente branche vise l’hypothèse où le requérant serait renvoyé vers la Gambie, en application de 

la Convention de Chicago. 

 

2. 

La décision litigieuse prévoit l’interdiction du requérant d’entrer sur le territoire ainsi que son 

refoulement. 

 

En vertu de l’article 74/4 de la loi du 15 décembre 1980 : « Le transporteur public ou privé qui a amené 

dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un 

des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il 

vient ou dans tout autre pays où il peut être admis ». 

 

La Convention relative à l’aviation civile internationale, dite « Convention de Chicago », prévoit en son 

annexe 9, intitulée « Facilitation », notamment ce qui suit :  

 

« 3.35.1 Les pouvoirs publics de chaque État contractant saisiront les documents de voyage frauduleux, 

falsifiés ou faux. Les pouvoirs publics saisiront aussi le document de voyage d’une personne non 

admissible qui se fait passer pour le titulaire légitime du document de voyage. Ces documents seront 

retirés de la circulation immédiatement et renvoyés aux autorités compétentes de l’État émetteur ou à la 

mission diplomatique résidente de cet État 

 

(…) 
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5.6 Les États contractants qui ordonnent le refoulement d’une personne non admissible ayant perdu ou 

détruit ses documents de voyage émettront une lettre explicative sous la forme indiquée à l’Appendice 

9, section 1, afin d’informer les autorités de l’État (des États) du point de transit et/ou du début du 

voyage. Cette lettre, l’ordre de refoulement et tout autre renseignement pertinent seront remis à 

l’exploitant d’aéronefs ou, dans le cas des personnes escortées, à l’agent d’escorte, qui aura la 

responsabilité de les remettre aux pouvoirs publics de l’État de destination 

(…) 

 

5.11 L’exploitant d’aéronefs refoulera la personne non admissible : a) au point où elle a commencé son 

voyage ; ou b) à tout autre endroit où elle peut être admise. 

 

5.12 Un État contractant acceptera pour vérification une personne refoulée d’un État où elle a été jugée 

non admissible, si cette personne a commencé son voyage à partir de son territoire. Un État contractant 

ne renverra pas cette personne dans le pays où elle a été précédemment jugée non admissible.  

 

5.13 Les États contractants accepteront la lettre explicative et les autres documents émis conformément 

aux § 5.6 ou 5.7 comme documentation suffisante pour procéder à la vérification de la personne 

mentionnée dans la lettre » . 

 

En l’espèce, le requérant est arrivé à la frontière belge en provenance de la Gambie. Il s’ensuit qu’en 

cas d’exécution de la décision attaquée, le requérant sera normalement refoulé vers ce pays 

conformément aux dispositions précitées. 

 

Le requérant entend démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas d’exécution 

de la décision de refoulement litigieuse impliquant son renvoi en Gambie, il courra un risque réel de 

subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors 

qu’il pourrait faire partie d’un groupe vulnérable faisant l’objet d’une pratique systématique de mauvais 

traitements en Inde, à savoir : les personnes détenues. 

 

a) Risque de peine d’emprisonnement pour les personnes ayant fait usage de faux documents  

 

L’immigration Act de la Gambie prévoit, en son article 31 intitulé « Offenses », notamment ce qui suit  

(pièce 6) : 

 

« 31. Offenses 

 

 A person who –  

 (…) 

(g) (…) uses as a passport, pass or permit issued to him or her a passport, pass or permit issued to any 

other person; 

(…) 

(i) without lawfully authority uses or has in his or her possession any forged, unlawfully altered, or 

irregular passport, pass or permit (…) ». 

 

La loi gambienne considère ainsi comme une infraction le fait d’utiliser pour soi-même un passeport 

délivré à une autre personne (art. 31 (g)), de même que le fait d’utiliser ou d’avoir en sa possession un 

passeport falsifié, illégalement modifié ou irrégulier (art .31 (i)). 

 

L’article 32 de l’Immigration Act, intitulé « Penalties » énonce ce qui suit :  

  

« A person who commits an offence against this Act may be arrested without warrant by an authorized 

officer and shall be liable on conviction to a fine not exceeding two thousand dalasis or to imprisonment 

for a period not exceeding one year or to both the fine and imprisonment ». 

 

Il appert dès lors de la législation gambienne précitée que l’usage d’un passeport appartenant à une 

autre personne, de même que l’usage d’un passeport falsifié, est passible d’une peine de prison 

pouvant aller jusqu’à un an. 

 

En l’espèce, le requérant a initié son voyage en Gambie, muni d’un faux passeport rendu pendant le 

trajet à son passeur. A son arrivée à Bruxelles, le requérant a été arrêté sans être en possession de 
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documents. En cas d’exécution de la décision de refoulement, le requérant sera dès lors reconduit par 

le transporteur aérien vers ce pays, conformément à l’article 74/4 de la loi du 15 décembre 1980 et en 

application de la Convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation internationale. Conformément à 

l’article 5.6 de cette dernière, une lettre explicative sera remise aux autorités gambiennes expliquant la 

situation du requérant. 

 

Il s’ensuit qu’il est fort probable qu’à son arrivée en Gambie, le requérant sera très interrogé par les 

autorités gambiennes concernant la manière dont il a voyagé et sur l’usage de faux documents, compte 

tenu de l’absence de documents en sa possession. Le requérant présentera dès lors le risque de se voir 

arrêter sur base de l’article 31 et 32 de l’Immigration Act et de se voir infliger une peine pouvant aller 

jusqu’à un an. 

 

Or, ainsi qu’il sera exposé dans la section suivante, les conditions de détention en Gambie sont d’une 

gravité telle qu’il y a lieu de constater l’existence d’une pratique générale aboutissant à des traitements 

inhumains et dégradants, contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

b) Conditions de détention : pratique systématique contraire à l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme 

 

Le requérant entend démontrer que son refoulement vers la Gambie présente un risque de violation de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il existe une pratique 

systématique de traitements inhumains et dégradants à l’égard des personnes détenues dans ce pays. 

 

Le rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme en Gambie pour 2016  

énonce au sujet des conditions dans les prisons et les centres de détention notamment ce qui suit : 

 

“Prison conditions were harsh and potentially life threatening due to food shortages, gross overcrowding, 

physical abuse, and inadequate sanitary conditions and medical care. 

Physical Conditions: Prison cells were overcrowded, damp, and poorly ventilated. Inmates complained 

of poor sanitation and food, and occasionally of having to sleep on the floor. One prisoner reported that 

she was held in a cell that often experienced total darkness for long periods at night and was often 

subject to electrical shocks due to faulty wiring in the cell, a situation that was not addressed. Officials 

allowed detainees to receive food from the outside prior to conviction, but required convicted inmates to 

eat only meals supplied by the prisons. Medical facilities in prisons were poor, and authorities sent sick 

inmates to a hospital in Banjul or nearby health centers for examination and treatment. Former inmates 

and human rights nongovernmental organizations (NGOs) reported a high prisoner-mortality rate. 

Reports indicated prisoners died of neglect or lack of access to health care. During the summer, 

temperatures in cells became extremely high, and there were no measures to reduce heat. Authorities at 

the NIA held most detainees in solitary confinement and often in dark, rat- and insect-infested rooms. 

In 2015 Mile 2 Prison, which has an intended capacity of 450 inmates, held 536 prisoners and 

detainees, including six women. 

(…) 

Independent Monitoring: The government did not permit the International Committee of the Red Cross or 

media access to monitor prison conditions. While local NGOs and diplomatic missions assisted 

prisoners, authorities did not allow them to monitor conditions. 

In 2014 the government invited UN special rapporteurs investigating reports of torture and extrajudicial 

execution to visit. The government, however, canceled the invitation without explanation in August 2014 

and rescheduled it for November 2014. After the UN special rapporteur team arrived, the government 

denied it access to the security wing of Mile 2 Prison, violating the agreed upon terms of reference. 

Consequently, the rapporteurs could not complete the full mandate of the mission” (Nous soulignons). 

 

Il ressort également du rapport d’Human Rigths Watch sur la Gambie relatif aux évènements de 2016 , 

les éléments suivants : 

 

“Gambian security forces continued to subject detainees to serious mistreatment, including torture. 

Several protesters arrested in April and May were subjected to serious physical abuse while in 

detention. (…). 

Prisons continued to operate far below international standards. Prisoners lack appropriate housing, 

sanitation, food, and inadequate medical care. Detainees in the security wing of Mile 2 Central Prison, 

including the UDP leadership, were frequently subjected to prolonged solitary confinement” (Nous 

soulignons). 
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Le rapport du spécial rapporteur des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, relatif à sa mission en Gambie , daté du 16 mars 2015 énonce également ce 

qui suit : 

 

“Overcrowding 

 

73. Since the Special Rapporteur was forced to suspend visits to all places of detention, he was unable 

to assess independently the conditions in any of the prisons or police stations.  

74. While the Special Rapporteur was unable to observe directly the extent of overcrowding, the 

Director of Prison Services admitted that it was indeed a problem and provided statistics  on the level of 

overcrowding. Overcrowding in Mile 2 Central Prison was the most severe as it has an official capacity 

of 450 but contained a total of 817 inmates (789 male and 28 female). In Jeshwang Prison (official 

capacity 150), there were 201 adult inmates and 15 juveniles. In Janjangbureh Prison (official capacity 

50), there were 88 inmates.  

75. Section 19, paragraph 5, of the Constitution requires that if a detainee is not tried within a 

reasonable time then that person is entitled to be released either unconditionally or on bail. However, in 

practice, this is not done. It is estimated that 30 per cent of people in the prison system are held for petty 

crimes or in pretrial detention for years owing to backlogs and inefficiency in the judicial system.  

(…) 

  

Food 

 

80. Although the Director General of Prisons said that food rations were “obviously enough”, the Special 

Rapporteur received testimonies that they were inadequate, of poor quality and often infested with 

unwanted particles. The corrupt practices of some prison officers affect prisoners’ rations. Food supplied 

by family members is allowed for those on remand but not for convicted prisoners. According to 

testimonies received, in unofficial places of detention, both water and food were severely restricted or 

even denied for periods of time. 

 

 Medical care 

 

81. Medical facilities inside the prisons are of poor quality and inmates are often referred to health 

facilities outside the prisons for medical care. There is no routine screening to counter the high risk of 

contracting non-communicable diseases as a result of poor diet, or infectious diseases, such as 

tuberculosis, malaria, hepatitis or HIV. Section 22 of the Prisons Act stipulates that medical personnel 

are appointed as ex officio medical officers for the prison when on site and report to the Ministry of the 

Interior, not to the Ministry of Health. 

82. The Director General of Prisons reported that a new medical facility had been built at Mile 2 Central 

Prison and a doctor had been assigned on a part-time basis to that prison and the Jeswang Prison. 

However, it was also reported  that only a few nurses or medical assistants were present; they were 

overstretched and so underequipped that even the most basic equipment and medicines were lacking. 

83. The Special Rapporteur heard that inmates requiring urgent hospitalization routinely experienced 

delays or were denied treatment. They are brought to the main hospital only in extreme cases and often 

too late. While the Government did not provide statistics, the Special Rapporteur was informed that 

prisoners had died of neglect, from the failure of prison staff to comply with a doctor’s orders or from lack 

of access to health care. No staff focus specifically on mental health. On average, one prisoner dies 

every month out of the approximately 150 inmates at the confinement wing of Mile 2 Central Prison, and 

two death row prisoners died in September 2012 because they had been denied health care.  

 

Sanitation, sleeping arrangements, work and education opportunities  

 

84. The Special Rapporteur consistently heard about inhumane conditions due to cells being 

overcrowded, damp, extremely hot, poorly lit and poorly ventilated. He was advised that inmates often 

slept on the floor without a mat or blanket. During the summer, temperatures are extremely high and 

there are no ceiling fans or other measures to reduce the heat. In the rainy season, wet and damp 

conditions contribute to poor health. Unsanitary conditions are reported, in particular in the remand and 

the maximum security wings of the Mile 2 Central Prison, where detainees only have access to a bucket 

and there are no separate toilet facilities.  

85. According to the Government, there are educational and vocational training opportunities in the 

prisons to promote the social rehabilitation of prisoners. However, even in the remand wing of Mile 2 
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Central Prison, detainees are locked up in their cells for 18 hours a day.  In 2013, a library was built at 

Mile 2 Central Prison. However, such opportunities are not accessible to those considered political 

prisoners or serving lengthy sentences” (Nous soulignons). 

 

Il résulte des extraits précités que les conditions de détention en Gambie sont à ce point graves qu’elles 

atteignent indubitablement le seuil minimum de gravité requis par la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme pour emporter une violation de l’article 3 de la Convention. 

 

Il appert en outre des dénonciations contenues dans ces rapports que la gravité des conditions de 

détention résulte de problèmes structurels, mettant ainsi en évidence l’existence d’une pratique 

systématique contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard des 

personnes détenues en Gambie. 

 

En l’espèce, il est établi que le requérant a quitté son pays d’origine de manière illégale, à savoir par le 

biais de l’utilisation d’un passeport emprunté à son passeur, qu’il a détruit à son arrivée en Belgique. 

 

Il s’ensuit qu’il ne peut dès lors être contesté que, compte tenu de la législation gambienne relative à 

l’usage de faux documents, le requérant présente un risque, en cas de refoulement, d’être arrêté à son 

arrivée à l’aéroport dans ce pays, et ce, compte tenu de la circonstance que les autorités nationales 

auront été averties de sa situation (cf. Convention de Chicago, art. 5, §§ 6, supra).  

 

Le requérant n’a pas pu trouver de documentation sur la pratique de l’Etat gambien à l’égard de ce type 

d’infraction. Toutefois, ainsi qu’exposé dans les principes relatifs à l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, « Il appartient en principe au requérant de produire des éléments 

susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était 

mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 

3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il 

incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet »  (Nous soulignons). 

 

Compte tenu des éléments apportés par le requérant (usage d’un faux passeport, législation gambienne 

punissant cette infraction d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an et des conditions de 

détentions inhumaines ou dégradantes), il incomberait à la partie adverse de démontrer qu’au regard de 

la pratique en Gambie, le risque allégué par le requérant ne serait pas fondé. 

 

Le début de preuve qu’il existe « des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de torture ou de 

traitements inhumains » est ainsi apporté, dès lors que les documents présentés par le requérant 

établissent qu’en cas de renvoi vers la Gambie, celui-ci fera partie d’un groupe vulnérable (les 

personnes détenues) et que ce groupe subit, de manière systématique, des traitements contraires à 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

Bien que la détention du requérant serait conforme à la loi gambienne, il y a lieu de considérer que, 

compte tenu du degré de gravité des conditions de détention dans ce pays, la détention du requérant, 

pendant une année, en raison d’une infraction telle que celle en cause, serait constitutive d’une violation 

de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

De sorte que la deuxième branche du moyen unique sera déclarée fondée.” 

 

2.2.2.1. In een eerste middelenonderdeel stelt de verzoeker in essentie dat de bestreden beslissing 

toelaat hem terug te drijven naar zijn land van herkomst vooraleer de Raad zich als asielrechter heeft 

kunnen uitspreken omtrent de verdedigbare grief ontleend aan artikel 3 van het EVRM, hetgeen een 

schending zou uitmaken van de artikelen 3 en 13 van het EVRM. De verzoeker licht toe dat de 

verweerder ten onrechte geen schorsend karakter heeft verbonden aan zijn beroep(smogelijkheid) 

tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 23 januari 2018 houdende weigering van 

inoverwegingname van zijn tweede asielaanvraag, en in tegendeel heeft gepoogd om de thans 

bestreden beslissing uit te voeren nog voor hij zijn beroep tegen de voormelde beslissing heeft kunnen 

indienen bij de Raad. De verzoeker betwist voorts dat hij zich zou bevinden in het bij artikel 39/70, 

tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet bepaalde geval.  

 

De Raad merkt evenwel op dat het beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 23 

januari 2018 houdende weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag inmiddels reeds werd 
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verworpen bij ’s Raads arrest nr. 199 206 van 5 februari 2018. Omtrent de door de verzoeker 

aangevoerde grief ontleend aan artikel 3 van het EVRM werd als volgt geoordeeld: 

 

“2.1.1. Verzoeker beroept zich in een eerste en enige middel op de schending van artikel 3 juncto artikel 

13 van het EVRM. 

Verzoeker geeft vooreerst een uiteenzetting over de principes die voortvloeien uit de artikelen 3 en 13 

van het EVRM aan de hand van een bloemlezing van de rechtspraak van het EHRM. Daarna beschrijft 

hij de documenten die hij in het kader van zijn eerste en tweede asielaanvraag heeft voorgelegd. 

Hij volhardt dat hij op basis van het arrestatiebevel onmiddellijk in de gevangenis zal belanden voor 

veertien jaar en zelfs opgehangen kan worden voor de feiten die hem ten laste worden gelegd. Hij laat 

gelden dat hij dit document niet eerder kon neerleggen en dat hij dit via zijn advocaat heeft bemachtigd 

en gelegaliseerd. Het originele stuk is onderweg met DHL. Tevens werden er stukken neergelegd 

waarin zijn lidmaatschap van BNP wordt bevestigd. 

Gelet op de mensonwaardige detentieomstandigheden, zoals beschreven in “Country Reports on 

Human Rights Practices – Bangladesh 2016” van United States Department of State van 3 maart 2017, 

het risico op arbitraire detentie alsook het politiek karakter van de misdrijven waarvoor zijn arrestatie is 

bevolen, acht verzoeker dat voldoende naar recht een verdedigbare grief is aangevoerd in de zin van 

artikel 3 van het EVRM. 

Hij licht verder toe als volgt: 

“Hoewel deze stukken op wetsconforme wijze zijn neergelegd en werden overgemaakt aan het CGVS, 

blijkt dat de verwerende partij heeft nagelaten de documenten op deugdelijke wijze te onderzoeken. 

Zo blijkt dat verzoeker een arrestatiebevel heeft neergelegd. 

Het CGVS kon dienaangaande enkel vaststellen dat 

“Wat ten slotte de documenten betreft waarvan u verklaart dat het arrestatiebevelen zijn, kunnen 

volgende vaststellingen gemaakt worden. Vooreerst is het uiterst opmerkelijk dat u nu aangeeft dat u bij 

een eventuele terugkeer naar Bangladesh problemen riskeert omwille van het arrestatiebevel. U was er 

immers bij uw vorige aanvraag zelfs niet zeker van of er wel degelijk een dergelijk document 

uitgevaardigd was. Verder lijkt u niet zeker te zijn of er nu één of verschillende arrestatiebevelen zijn 

uitgevaardigd. U spreekt namelijk de ene keer in het enkelvoud van een arrestatiebevel (zie Verklaring 

Meervoudige Aanvraag, pt.1.2), de andere keer in het meervoud van arrestatiebevelen (zie Verklaring 

Meervoudige Aanvraag, pt.1.1). Een gelijkaardige desinteresse in uw eigen procedure werd ook al 

vastgesteld bij uw vorige aanvraag, waaruit bleek dat u uw eigen documenten zelfs niet grondig gelezen 

had. Voorts laat u nog steeds na een ‘order sheet’ neer te leggen in verband met de klacht die tegen u 

zou ingediend zijn, volgens informatie nochtans het belangrijkste document in een juridische procedure 

in Bangladesh. Verder betreft het ook hier slechts kleurenkopijen, dewelke zoals vermeld een zeer 

geringe bewijswaarde hebben gezien ze makkelijk te vervalsen zijn mits het nodige knip- en plakwerk. 

Overigens, nu u dan plots toch een advocaat blijkt te hebben in Bangladesh, had u volgens informatie 

waarover de commissarisgeneraal beschikt en die is toegevoegd aan uw administratief wel degelijk van 

alle Bengaalse juridische stukken in een zaak een gecertificeerde kopie moeten kunnen krijgen, op 

gemotiveerd verzoek en na het betalen van een vastgestelde geldsom. Deze gecertificeerde kopie is 

een kopie op “government typed paper” voorzien van een aantal geldigmakende stempels. Er wordt 

nauwlettend toegezien op het naleven van deze vormvereisten. Enkel de “certified copy” biedt de 

garantie dat men over een echte en volledige kopie van het gerechtelijk stuk beschikt. U liet echter na 

deze voor te leggen. U legde daarnaast in uw vorige aanvraag al een kopie van een juridisch document 

neer dat niet aan de vormvereisten bleek te voldoen. Het gesolliciteerde karakter van uw 

arrestatiebevel(en), wordt ten slotte nog versterkt door de vaststelling dat ook dit document stempels 

van 2018 draagt.” 

Uit deze uiteenzetting blijkt manifest dat het CGVS nagelaten heeft dit stuk inhoudelijk te onderzoeken. 

Ze beperkt zich immers tot vaststellingen dat verzoeker tevens het volledige dossier kan opvragen, of 

nog dat de neergelegde kopijen zijn die gemakkelijk te verkrijgen zijn en dat er eerst sprake was van 

meerdere bevelen, om zich vervolgens te beperken tot één bevel. 

Verzoeker herhaalt dat dit arrestatiebevel uitgaat van de overheden in zijn herkomstland en een 

essentieel bewijs vormt van zijn gegronde vrees voor vervolging. Het is zelfs opmerkelijk dat het 

arrestatiebevel niet eens is vertaald. 

Dit geldt eveneens voor alle andere stukken die werden neergelegd. Geen enkel document werd 

immers vertaald, zelfs niet de identiteitsdocumenten, wat duidelijk wijst op het gegeven dat deze 

documenten niet aan een inhoudelijk onderzoek werden onderworpen. 

Bovendien werd de tweede asielaanvraag dezelfde dag niet in overweging genomen door het CGVS, 

wat doet vermoeden dat ze niet over voldoende tijd beschikten om deze documenten te vertalen, laat 

staan te onderzoeken, aangezien het CGVS, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, 

verzoeker de dag zelf nog wou verwijderen. Volledigheidshalve merkt verzoeker tevens op dat de 
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bestreden beslissing aan de luchthaven werd betekend, net voor verzoeker, normaliter, diende te 

worden verwijderd van het grondgebied. Uiteindelijk werd de beslissing zelfs betekend in de vertrekhal 

van de luchthaven, en werd er zelfs geen schorsend beroep toegekend. 

Dit is manifest strijdig met de verplichting om een deugdelijk onderzoek te voeren naar de grief onder 

artikel 3 EVRM. 

Een schending van artikel 3 EVRM (procedureel luik) is voldoende naar recht aangetoond. 

Met betrekking tot het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel zoals bedoeld in artikel 13 EVRM merkt 

verzoeker op dat de Raad onmogelijk de grief onder artikel 3 (materieel) kan onderzoeken, nu zij wordt 

geconfronteerd met een asieldossier, waarbij de meeste pertinente stukken niet werden vertaald. 

Bovendien, is het niet toekennen van een schorsend beroep manifest strijdig met artikel 13 EVRM. 

Verzoeker verwijst naar het beroep dat dienaangaande werd ingediend tegen de beslissing tot 

terugdrijving.” 

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten bij het verzoekschrift: 

- de arrestatiebevelen (stuk 3); 

- het bewijs van lidmaatschap BNP (stuk 4). 

De Raad merkt op dat deze stukken zich reeds in het administratief dossier bevinden. 

2.2. Artikel 57/6/2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 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 en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt 

tot direct of indirect refoulement. 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.” 

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 in aanmerking komt 

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. 

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 hij deze niet eerder kon aanbrengen.  

De kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen op zich 

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen 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). 

2.3. De Raad beschikt over een hervormingsbevoegdheid, dient een arrest te vellen dat gemotiveerd is 

en geeft aan waarom verzoekers volgende asielaanvraag al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden 

van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en ondubbelzinnig de redenen 

uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en theoretische toelichting of 

het citeren van internationale bepalingen, in casu artikelen 3 en 13 van het EVRM, in het verzoekschrift 

laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker nieuwe elementen in de zin van artikel 57/6/2 van 

de Vreemdelingenwet heeft aangebracht. 

2.4. Na onderzoek van de elementen die verzoeker tot op heden heeft voorgelegd blijkt dat er in het 

kader van zijn tweede asielaanvraag geen nieuwe elementen werden voorgelegd in de zin van artikel 

57/6/2 van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing motiveert met recht: 

“Wat de nieuwe documenten betreft, zijnde een gedeeltelijke kopie van een paspoort van Guinee- 
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Bissau, een gedeeltelijke kopie van een paspoort van Marokko, een poster van de BNP, een brief van 

uw advocaat en de documenten waarvan u verklaart dat het arrestatiebevelen zijn, blijkt uit uw 

verklaringen dat deze verband zou houden met de elementen uiteengezet tijdens uw eerste 

asielaanvraag. Deze documenten vermogen echter niet de appreciatie van uw asielrelaas te wijzigen en 

dit omwille van volgende redenen. 

Vooreerst legt u nog steeds geen enkel overtuigend identiteitsstuk neer ter staving van uw beweerde 

identiteit. Dit is nochtans een essentieel element in elke procedure en dus ook in de asielprocedure. U 

werd van bij aanvang van uw procedure gewezen op het belang van documenten, in het bijzonder 

identiteitsdocumenten. Hoewel u in het kader van uw huidige asielaanvraag wel verschillende andere 

documenten kon neerleggen, legt u nog steeds geen origineel identiteitsdocument voor. Het CGVS kan 

dus niet met zekerheid zeggen dat de door u voorgelegde documenten in het kader van uw tweede 

asielaanvraag werkelijk uw persoon betreffen aangezien u uw identiteit nog steeds op geen enkele wijze 

staaft. 

Verder dient er op gewezen te worden dat de nieuwe documenten die u voorlegt handelen over de 

problemen zoals u ze aanhaalde in uw vorige asielaanvraag. U heeft deze dan ook al eerder 

aangehaald, het CGVS heeft ze beoordeeld. Vaststelling blijft dat er geen geloof kan worden gehecht 

aan uw bewering juridisch vervolgd te worden in Bangladesh omwille van uw activiteiten voor de BNP. 

Dat u in uw huidige aanvraag blijft vasthouden aan deze reeds ongeloofwaardig bevonden problemen in 

Bangladesh, zonder dat u elementen naar voor brengt die er op zouden kunnen wijzen dat het CGVS 

het bij de vroegere beoordeling van uw asielaanvraag bij het verkeerde eind had, ondermijnt de 

geloofwaardigheid van uw huidige verklaringen dan ook. 

Voorts dienen volgende algemene bemerkingen gemaakt met betrekking tot de nieuwe documenten die 

u nu voorlegt. Ten eerste kan aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde worden toegekend 

wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele 

verklaringen, wat in casu niet het geval is. Documenten hebben immers enkel een ondersteunde 

werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig 

relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van 

een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Ten tweede betreft hier slechts kopijen, dewelke een zeer 

geringe bewijswaarde hebben gezien ze makkelijk te vervalsen zijn mits het nodige knip- en plakwerk. 

Ten derde verwijst het CGVS naar informatie, toegevoegd aan uw administratieve dossier, waaruit blijkt 

dat in Bangladesh gemakkelijk, eventueel via corruptie, valse en/of vervalste documenten kunnen 

worden verkregen, waaronder ook rechtbankdocumenten. Aldus is de bewijswaarde van Bengaalse 

documenten reeds relatief. 

Verder, wat de gedeeltelijke kopies van de paspoorten die u neerlegde betreft, ziet het CGVS niet in hoe 

deze de appreciatie van uw asielrelaas zouden kunnen wijzigen. Ze bewijzen vooreerst niet dat u deze 

documenten zou gebruikt hebben op uw reis. Verder konden ook uw verklaringen over uw reisweg en 

het afgeven van uw eigen paspoort niet overtuigen. Ten slotte werd al in uw vorige aanvraag gesteld dat 

u Bangladesh legaal verliet én bovendien een maand voor het gehoor ook probleemloos een nieuw 

paspoort verkreeg, wat alweer een overduidelijke indicatie is dat u hoegenaamd nergens geseind staat. 

Ook de poster van de BNP vermag niet de appreciatie van uw asielrelaas te wijzigen. Al in uw vorige 

aanvraag werd vastgesteld dat er geen geloof worden gehecht aan uw bewering juridisch vervolgd te 

worden in Bangladesh omwille van uw activiteiten voor de BNP. Het CGVS aanvaardde dat u mogelijks 

een lage functie op lokaal niveau zou hebben uitgeoefend voor de BNP, maar kon allerminst geloof 

hechten aan de problemen die u daardoor zou ervaren hebben. Bovendien legde u in uw vorige 

asielaanvraag al weinig overtuigende documenten ter staving van uw politieke activiteiten neer. 

Verder, wat de brief van uw advocaat betreft, dient opgemerkt dat deze een uiterst gesolliciteerd 

karakter vertoont. Vooreerst is deze pas opgesteld op 18 januari 2018, en dus na uw aankomst in 

België. Verder had u aangegeven in uw eerste aanvraag dat u nooit een advocaat zou hebben 

geraadpleegd. Voorts zijn het slechts de verklaringen van een persoon in uw omgeving en kon er, zoals 

vastgesteld, geen geloof worden gehecht aan uw eigen verklaringen. 

Wat ten slotte de documenten betreft waarvan u verklaart dat het arrestatiebevelen zijn, kunnen 

volgende vaststellingen gemaakt worden. Vooreerst is het uiterst opmerkelijk dat u nu aangeeft dat u bij 

een eventuele terugkeer naar Bangladesh problemen riskeert omwille van het arrestatiebevel. U was er 

immers bij uw vorige aanvraag zelfs niet zeker van of er wel degelijk een dergelijk document 

uitgevaardigd was. Verder lijkt u niet zeker te zijn of er nu één of verschillende arrestatiebevelen zijn 

uitgevaardigd. U spreekt namelijk de ene keer in het enkelvoud van een arrestatiebevel (zie Verklaring 

Meervoudige Aanvraag, pt.1.2), de andere keer in het meervoud van arrestatiebevelen (zie Verklaring 

Meervoudige Aanvraag, pt.1.1). Een gelijkaardige desinteresse in uw eigen procedure werd ook al 

vastgesteld bij uw vorige aanvraag, waaruit bleek dat u uw eigen documenten zelfs niet grondig gelezen 

had. Voorts laat u nog steeds na een ‘order sheet’ neer te leggen in verband met de klacht die tegen u 

zou ingediend zijn, volgens informatie nochtans het belangrijkste document in een juridische procedure 
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in Bangladesh. Verder betreft het ook hier slechts kleurenkopijen, dewelke zoals vermeld een zeer 

geringe bewijswaarde hebben gezien ze makkelijk te vervalsen zijn mits het nodige knip- en plakwerk. 

Overigens, nu u dan plots toch een advocaat blijkt te hebben in Bangladesh, had u volgens informatie 

waarover de commissarisgeneraal beschikt en die is toegevoegd aan uw administratief wel degelijk van 

alle Bengaalse juridische stukken in een zaak een gecertificeerde kopie moeten kunnen krijgen, op 

gemotiveerd verzoek en na het betalen van een vastgestelde geldsom. Deze gecertificeerde kopie is 

een kopie op “government typed paper” voorzien van een aantal geldigmakende stempels. Er wordt 

nauwlettend toegezien op het naleven van deze vormvereisten. Enkel de “certified copy” biedt de 

garantie dat men over een echte en volledige kopie van het gerechtelijk stuk beschikt. U liet echter na 

deze voor te leggen. U legde daarnaast in uw vorige aanvraag al een kopie van een juridisch document 

neer dat niet aan de vormvereisten bleek te voldoen. Het gesolliciteerde karakter van uw 

arrestatiebevel(en), wordt ten slotte nog versterkt door de vaststelling dat ook dit document stempels 

van 2018 draagt. 

Het lijkt er dan ook sterk op dat u deze asielaanvraag enkel indiende om een repatriëring te voorkomen 

en niet zozeer wegens een nood aan internationale bescherming. 

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.” 

Gezien verzoeker de motivering in de bestreden beslissing, behoudens wat de arrestatiebevelen betreft, 

niet betwist, en deze pertinent is en steun vindt in het administratief dossier, blijft deze onverminderd 

gehandhaafd. 

Verder dient te worden benadrukt dat in het kader van de eerste asielaanvraag al voldoende is komen 

vast te staan dat verzoekers verhaal op diverse wezenlijke punten ongeloofwaardig is. De beslissing van 

20 december 2017 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus stelt als volgt: 

“In de eerste plaats hecht het CGVS geen geloof aan uw bewering dat uw BNP profiel van dien aard is 

dat u nergens meer veilig bent in uw land. 

Primo blijkt dat u amper iets weet over het ideeëngoed van de BNP, in die mate dat getwijfeld kan 

worden of u werkelijk een BNP aanhanger was of bent. 

Zo werden u een reeks vragen gesteld over de bedoeling en het programma van de partij, die u niet 

duidelijk kon beantwoorden. U kwam nooit verder dan de overtuiging dat deze partij goed is voor de 

vrede, mensen eten en woonst geeft en tegen de misdaad is. Dergelijke toelichting zegt niets, elke partij 

zal dergelijke waarden immers ondersteunen. U kon ze niet op specifiekere manier vergelijken met de 

intitiatieven en overtuigingen van de regerende Awami League (AL), noch kon u op concrete manier 

aangeven waarom de BNP dan wel zoveel beter was. Voor iemand die publiciteitssecretaris zou zijn 

geweest is ook erg vreemd dat u met name Facebook ‘niet begrijpt’, terwijl u zelf aangeeft dat u zich in 

het bijzonder tot jongeren wendde. Verder blijkt dat u op geen enkele manier input had in het beleid en 

de financiën van de lokale partij. U kreeg het campagnemateriaal uit Dhaka, deed aan ‘miking’ en 

volgde bovenal nauwgezet uw instructies op. Kortom het is duidelijk dat als u al enige interesse of 

betrokkenheid had bij de BNP, dat deze enkel hoogst marginaal kon zijn geweest. Hoewel het mogelijk 

is dat dorpspolitiek zich vooral op persoonlijk niveau afspeelt, kan het CGVS op basis uw verklaring 

geenszins afleiden dat uw vermeende politieke activiteiten konden leiden tot verregaande aanvallen. 

Secundo valt op dat u het land verliet terwijl uw (vermeende) leiders er blijkbaar wel konden blijven. Zij 

leverden immers een attest af om uw zaak te ondersteunen. Nochtans verklaart u dat iedereen werd 

geviseerd en aangevallen. Hiermee geconfronteerd beweert u plots dat ook anderen moesten 

onderduiken, wat nog steeds niet verklaart waarom uw leiders zich kunnen beschermen tegen 

intimidatie en valse aantijgingen terwijl u hierdoor uw land zou moeten hebben verlaten. Hoe dan ook 

tast uw gebrek aan kennis over het lot van uw partijgenoten sterk de geloofwaardigheid van uw 

betrokkenheid aan. 

Tertio is het veelzeggend dat u niet duidelijk weet te zeggen wat de gevolgen zijn van de vermeende 

klacht tegen u. U bent niet op de hoogte van de huidige stand van zaken en vermoedt dat de zaak naar 

het gerecht ging, maar u bent hiervan niet zeker. U legt slechts een (gewone) kopie van één gerechtelijk 

stuk neer over de valse zaken die u beschrijft. Uit informatie waarover de commissaris-generaal 

beschikt en die is toegevoegd aan het administratief dossier (COI Focus Bangladesh Certified Copies) 

blijkt dat de advocaat van een betrokken partij van alle Bengaalse juridische stukken in een zaak een 

gecertificeerde kopie kan krijgen op gemotiveerd verzoek en na het betalen van een vastgestelde 

geldsom. Deze gecertificeerde kopie is een kopie op “government typed paper” voorzien van een aantal 

geldigmakende stempels. Er wordt nauwlettend toegezien op het naleven van deze vormvereisten. 

Enkel de “certified copy” biedt de garantie dat men over een echte en volledige kopie van het 

gerechtelijk stuk beschikt. Uit nazicht van uw Charge Sheet blijkt deze aan geen van de voormelde 

vormvereisten te voldoen. U legt ook geen Order Sheet neer, waardoor het onmogelijk is om op te 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

maken wat de actuele situatie zou zijn van een procedure en welke risico’s u bijgevolg zou lopen. Dit 

alles roept de vraag op waarvoor u in feite bescherming zou nodig hebben en doet volledig afbreuk aan 

de geloofwaardigheid van uw relaas. 

Bovendien zijn de details die u over de vermeende zaken kan verschaffen buitengewoon mager. U 

baseert quasi al uw informatie veronderstellingen en vermoedens want u heeft zelfs de moeite niet 

genomen om de juridische documenten die u voorlegde grondig te lezen. Immers u spreekt over een 

klacht terwijl het zou gaan om een Charge Sheet (niet gecertificeerd trouwens). Daaruit zou al moeten 

blijken welke onderzoekshandelingen werden getroffen, maar hierover kan u niet uitweiden. Gezien u 

deze documenten als begin van bewijs voorlegde om uw ingeroepen problemen in Bangladesh te 

staven, is degelijke houding onbegrijpelijk en wijst op een verregaande desinteresse in uw 

asielaanvraag en doet bijgevolg afbreuk aan de ernst van uw ingeroepen vrees. U beweert verder dat er 

een arrestatiebevel tegen u loopt, maar bent eigenlijk niet zeker. U bevestigt dat dat er geen (publieke) 

notificatie voor uw arrestatie loopt. Dat u Bangladesh legaal verliet én bovendien een maand voor het 

gehoor ook probleemloos een nieuw paspoort verkreeg is ten andere een overduidelijke indicatie dat u 

hoegenaamd nergens geseind staat. 

Quarto is de uitsluitend lokale inplanting van uw functie niet van dien aard dat zij u enige bekendheid 

buiten de dorpsgrenzen gaf. Dit blijkt ook uit uw verklaringen als zou u tijdelijk elders hebben geleefd, 

met name in Dhaka en Chittagong bij vrienden en familie, waar u niet aangeeft problemen te hebben 

gehad. Integendeel, u verklaart dat u er eigenlijk niets deed, behalve er een sociaal leven op na te 

houden en instructies geven aan uw partijgenoten in het dorp. Dit laatste is trouwens in tegenstrijd met 

uw eerdere verklaringen dat u binnen de partij enkel een ontvanger van bevelen was. Verder blijkt dat u 

uw familie zonder bescherming in het dorp achterliet terwijl u even voordien had beweert dat ook zij 

gevaar liepen. Kortom dat u elders moest onderduiken is niet geloofwaardig. 

Quinto blijkt dat u zelf weinig tot niets heeft ondernomen tegen het vermeende geweld dat u werd 

aangedaan. U zou een klacht hebben proberen neerleggen, maar dit zou zijn geweigerd. Nochtans blijkt 

uit informatie waarover het CGVS beschikt dat dit steeds mogelijk is. Verder had u de hulp van een 

advocaat of van uw partij kunnen inroepen, wat u niet heeft gedaan. 

Tenslotte bestaat in Bangladesh de mogelijkheid om een magistraat aan te spreken ingeval van gebrek 

aan medewerking van de politie. 

Dat u hiervan niet op de hoogte bent, of geen van deze mogelijkheden spontaan aanbrengt, zijn 

evenveel indicaties dat u geen inspanningen heeft gedaan om de bescherming in te roepen van uw 

eigen autoriteiten en dat met andere woorden de vermeende aanslagen op uw veiligheid niet hebben 

plaatsgevonden. 

In de tweede plaats blijkt uw vermeende reisweg uw bewering dat u met haast uw land moest 

ontvluchten niet te ondersteunen . Immers u zou zijn aangeklaagd in november 2015 terwijl u daarna 

nog in uw dorp bleef. In februari 2016 zou u er ook gedurende een maand in het ziekenhuis hebben 

verbleven. In maart en april 2016 zou in Dhaka zijn geweest en in mei zou u zijn vertrokken. Hierbij valt 

op dat u volgens uw eigen verklaringen legaal uw land verliet, u beschikte immers over uw eigen 

paspoort. Het is dus niet aannemelijk dat u werd gezocht. Wat u vervolgens zou hebben gedaan in 

West-Afrika en Venezuela kan u op geen enkele manier onderbouwen. Dat u gedurende anderhalf jaar 

niets deed behalve her en der schijnbaar doelloos rondvliegen kan niet overtuigen. Het is duidelijk dat u 

verwarring tracht te zaaien over een periode die essentieel is om te kunnen vaststellen of u op dat 

moment vreesde voor uw veiligheid in uw eigen land. 

In de derde plaats blijkt dat uw documenten uw wankele beweringen niet weten te herstellen.  

Primo u legt geen enkel origineel document neer dat uw identiteit weet te staven. Kopies en scans 

kunnen gemakkelijk worden vervalst waardoor ook hier niet met zekerheid valt vast te stellen wie u bent, 

noch wat uw probleem zou zijn of wanneer en hoe u uw land heeft verlaten. 

Secundo heeft het CGVS vragen bij de inhoud van het paspoort dat u neerlegt. U verklaart dat u in mei 

2016 met uw eigen paspoort uw land verliet maar dat u dit later ergens tussen Gambia en Senegal op 

straat verloor. 

Uw echtgenote zou hierop een nieuw paspoort voor u hebben aangevraagd en naar u opgestuurd. 

Vervolgens zou uw smokkelaar dit nieuwe paspoort in Dakar van u heeft afgenomen voor uw aankomst 

in Brussel. Nochtans blijkt uit informatie van de Bengaalse overheid dat u zich voor een gewoon 

paspoort in principe persoonlijk moet aanbieden, in Bangladesh, aangezien biometrische gegevens 

nodig zijn voor de afhandeling van de procedure. 

Bovendien is hiervoor in principe ook een omstandig politierapport van verlies vereist (zie informatie in 

bijlage). 

Echter aangezien u niet in detail weet aan te geven hoe u het eerste paspoort zou zijn verloren, kan er 

evenmin sprake zijn geweest van een politieaangifte. Het is dus ongeloofwaardig dat uw vrouw u een 

echt paspoort zou kunnen bezorgen. Nochtans staat te lezen in het paspoort waarmee u uw laatste 

vlucht maakte dat ze werd afgegeven in Dhaka en geldig is sinds 7 november 2017. Kortom, uit de 
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gegevens waarover het CGVS beschikt, namelijk uw vastgestelde komst uit Senegal op 2 december 

2017 en de aflevering van een paspoort in Dhaka op 7 oktober 2017, kan het CGVS slechts afleiden dat 

u ofwel niet meer dat een maand voor uw aankomst in België Bangladesh heeft verlaten ofwel een 

paspoort met een valse identiteit neerlegt. Het is niet aan het CGVS om uitsluitsel te geven over 

dergelijke hypotheses. Niettemin leidt voorgaande hoe dat ook tot de vaststelling dat u het CGVS in 

ernstige mate probeert te misleiden. 

Tertio legt u een medisch attest neer uitblinkt in vaagheid: u zou zijn aangevallen en "meerdere 

verwondingen op verschillende delen van het lichaam" hebben ondergaan. Verder is het attest gemengd 

in het Bengaals en het Engels opgemaakt en is het grotendeels onleesbaar. Er is melding van een 

opname van 2 tot 29 februari 2016. Kortom gezien bovenstaande bemerkingen, samen met het feit dat 

vervalste juridische documenten veelvuldig voorkomen in Bangladesh (COI Focus “Corruptie en 

(ver)vals(t)e documenten in Bangladesh”) kan geen geloof gehecht worden aan de echtheid van de door 

u voorgelegde documenten. Bovendien kan de door u bijgebrachte documenten slechts bewijskracht 

worden toegekend voor zover ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen. Echter, zoals blijkt uit 

de bespreking hoger, is uw asielrelaas gekenmerkt door tal van vaagheden en onaannemelijkheden 

waardoor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas volledig ondermijnd wordt. 

Quarto, ook uw BNP attesten geven een valse en gesolliciteerde indruk. Er staat geen einddatum bij van 

uw functie, terwijl het attest is afgegeven in december 2017, dus anderhalf jaar na uw vermeend vertrek 

uit het land. 

U beweert hierover dat u de functie nog uitoefent omdat niemand anders ze heeft opgenomen, wat op 

weinig slaat. 

De exacte aard van uw verantwoordelijkheden, noch die van uw beweerde probleem, worden er in 

gespecifieerd, wat eigenlijk bevestigt dat deze niet noemenswaardig of zelfs onbestaande zijn. U 

beweert trouwens dat uw toenmalige bazen weten dat u het land verlaten heeft. Het is het licht van het 

potentiële belang van dergelijk attest niet aannemelijk dat het dermate slordig zou worden opgemaakt. 

Terzijde merkt het CGVS op dat zeker als u geen advocaat contacteerde, het heel vreemd is dat de 

ondersteuning van uw partij zich zou beperken tot een slecht opgemaakte brief. Kortom dit attest 

ondergraaft uw verklaringen eerder dan dat ze deze ondersteunt. 

Quinto, het ‘case document’ dat u neerlegt betreft eigenlijk een Charge Sheet dat al dateert van twee 

jaar voor uw gehoor, namelijk november 2015. Dat u geen recente juridische stukken kan neerleggen is 

een sterke indicatie dat er verder ook niets over valt te zeggen (zie hoger). 

Tenslotte, uw identiteitskaarten, geboorteakte , huwelijksakte, de paspoortpagina’s van uw vrouw en 

kind, het eigendomscertificaat van uw auto en het schoolattest zijn maar geloofwaardig in die mate dat 

geloof kan worden gehecht aan de authenticiteit van uw eigen identiteit (zie bemerkingen hierboven).” 

Bijgevolg stond bij de indiening van de tweede asielaanvraag vast dat (i) verzoekers verklaringen 

ongeloofwaardig zijn dat hij omwille van zijn BNP profiel nergens meer veilig zou zijn, (ii) zijn bewering 

dat hij met haast uit zijn land van herkomst is gevlucht ongegrond is en (iii) de voorgelegde documenten 

geen bewijs kunnen vormen van zijn problemen. 

Verzoeker volhardt thans in dit asielrelaas. In zijn verzoekschrift steunt hij zijn grief in wezen op de 

arrestatiebevelen. Dit is echter geen ‘nieuw element’ in de zin van artikel 57/6/2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet. 

Verzoeker haalde in het kader van onderhavige, tweede asielaanvraag, aan dat hij niet eerder kon 

beschikken over de arrestatiebevelen, omdat zijn vrouw niet over geld beschikte om deze te verzenden 

(Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 8, “SCHRIFTELIJKE VERKLARING MEERVOUDIGE 

ASIELAANVRAAG”). Bovendien heeft verzoeker zeer veel telefonisch contact met zijn echtgenote 

(Ibid.). Tijdens de eerste asielaanvraag werden verzoekers documenten verstuurd door zijn vrouw met 

een mail (Administratief dossier asielaanvraag 1, stuk 10, “CGVS-gehoorverslag”, p. 2). Verzoeker toont 

echter niet aan dat voor het verzenden van documenten geld diende te worden betaald. De reden 

waarom hij deze arrestatiebevelen niet eerder kon aanbrengen, wordt dan ook niet aanvaard. 

Wat de neerlegging van nieuwe stukken betreft, wijst de Raad op de voorschriften voor de vertaling van 

stukken die relevant zijn voor de behandeling van de asielaanvraag. Artikel 22 van het koninklijk besluit 

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

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voorziet dat de asielzoeker zo spoedig mogelijk aan de 

commissaris-generaal alle originele stukken meedeelt waarover hij beschikt en die hij nuttig acht ter 

ondersteuning van zijn asielaanvraag. De asielzoeker dient de door hem neergelegde stukken, 

opgesteld in een vreemde taal, te laten vertalen of zelf toe te lichten tijdens het gehoor via de aanwezige 

tolk. Bij gebreke aan een dergelijke vertaling is de commissaris-generaal niet verplicht om elk stuk 

integraal te vertalen. Het volstaat dat de commissaris-generaal de relevante elementen van de 

voorgelegde stukken nagaat om met kennis van zaken een beslissing te nemen. Voor de Raad geldt 

een gelijkaardige regeling die is opgenomen in artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De stukken waarvan de 
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partijen willen gebruik maken worden in originele vorm of onder vorm van een kopie voorgelegd en 

dienen, indien zij in een andere taal dan deze van de rechtspleging werden opgesteld, vergezeld te zijn 

van een voor eensluidend verklaarde vertaling. Bij gebreke aan een dergelijke vertaling, is de Raad niet 

verplicht deze documenten in overweging te nemen. Uit de inhoud van de arrestatiebevelen blijkt dat dit 

document een datum en een stempels van 2018 draagt. De Raad bevestigt dan ook de motivering dat 

de documenten een gesolliciteerd karakter hebben. Ook de andere argumenten worden door verzoeker 

niet weerlegd: “Wat ten slotte de documenten betreft waarvan u verklaart dat het arrestatiebevelen zijn, 

kunnen volgende vaststellingen gemaakt worden. Vooreerst is het uiterst opmerkelijk dat u nu aangeeft 

dat u bij een eventuele terugkeer naar Bangladesh problemen riskeert omwille van het arrestatiebevel. 

U was er immers bij uw vorige aanvraag zelfs niet zeker van of er wel degelijk een dergelijk document 

uitgevaardigd was. Verder lijkt u niet zeker te zijn of er nu één of verschillende arrestatiebevelen zijn 

uitgevaardigd. U spreekt namelijk de ene keer in het enkelvoud van een arrestatiebevel (zie Verklaring 

Meervoudige Aanvraag, pt.1.2), de andere keer in het meervoud van arrestatiebevelen (zie Verklaring 

Meervoudige Aanvraag, pt.1.1). Een gelijkaardige desinteresse in uw eigen procedure werd ook al 

vastgesteld bij uw vorige aanvraag, waaruit bleek dat u uw eigen documenten zelfs niet grondig gelezen 

had. Voorts laat u nog steeds na een ‘order sheet’ neer te leggen in verband met de klacht die tegen u 

zou ingediend zijn, volgens informatie nochtans het belangrijkste document in een juridische procedure 

in Bangladesh. Verder betreft het ook hier slechts kleurenkopijen, dewelke zoals vermeld een zeer 

geringe bewijswaarde hebben gezien ze makkelijk te vervalsen zijn mits het nodige knip- en plakwerk. 

Overigens, nu u dan plots toch een advocaat blijkt te hebben in Bangladesh, had u volgens informatie 

waarover de commissarisgeneraal beschikt en die is toegevoegd aan uw administratief wel degelijk van 

alle Bengaalse juridische stukken in een zaak een gecertificeerde kopie moeten kunnen krijgen, op 

gemotiveerd verzoek en na het betalen van een vastgestelde geldsom. Deze gecertificeerde kopie is 

een kopie op “government typed paper” voorzien van een aantal geldigmakende stempels. 

Er wordt nauwlettend toegezien op het naleven van deze vormvereisten. Enkel de “certified copy” biedt 

de garantie dat men over een echte en volledige kopie van het gerechtelijk stuk beschikt. U liet echter 

na deze voor te leggen. U legde daarnaast in uw vorige aanvraag al een kopie van een juridisch 

document neer dat niet aan de vormvereisten bleek te voldoen.” Deze motieven zijn correct, pertinent en 

vinden steun in het administratief dossier, zodat deze worden overgenomen. 

Verzoekers kritiek dat de bestreden beslissing binnen een zeer korte termijn werd genomen en de 

kennisgeving ervan gebeurde dezelfde dag als deze waarop hij zou worden teruggedreven, doet op zich 

geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van deze beslissing. Uit het administratief dossier blijkt dat 

verzoekers tweede asielaanvraag op 23 januari 2018 werd overgedragen aan de commissaris-generaal 

en dat deze laatste bij voorrang de nieuwe elementen dient te onderzoeken overeenkomstig artikel 

57/6/2 van de Vreemdelingenwet. Uit voorgaande bespreking blijkt dat verzoekers eerste asielaanvraag 

definitief werd afgesloten en hij zich bij zijn tweede asielaanvraag verder steunt op een verhaal dat al op 

diverse wezenlijke punten als ongeloofwaardig werd beoordeeld en slechts een beperkt aantal nieuwe 

documenten bijbrengt. De Raad bevestigt daarenboven dat de kans niet aanzienlijk groter wordt 

wanneer de nieuw aangereikte elementen op zich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen, de 

bijkomende verklaringen evenzeer ongeloofwaardig zijn en het arrestatiebevel duidelijke vormelijke 

gebreken vertoont. Bijgevolg stelde de commissaris-generaal op 24 januari 2018 terecht dat verzoekers 

tweede asielaanvraag enkel werd ingediend om een nakende terugdrijvingsmaatregel te verhinderen. 

De Raad benadrukt dat verzoeker tot op heden geen enkel origineel document heeft bijgebracht ter 

ondersteuning van de asielaanvraag. 

Met de toelichting in zijn verzoekschrift toont verzoeker niet aan in Bangladesh het risico te lopen om 

gedetineerd te worden in mensonwaardige omstandigheden en aldus aan een onmenselijke dan wel 

vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM te worden onderworpen. De verwijzing 

naar algemene informatie over de systematische praktijk van vernederende en mensonwaardige 

behandeling omwille van de detentieomstandigheden in Bangladesh, kan verzoeker in zijn geval dan 

ook niet dienstig inroepen. Een verwijzing naar een beroep dat betrekking zou hebben op het al dan niet 

schorsend karakter van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, zoals 

ingediend tegen de beslissing tot terugdrijving van 23 januari 2018, is niet dienstig in voorliggend 

beroep. 

De Raad is van oordeel dat naar aanleiding van verzoekers tweede asielaanvraag er geen nieuwe 

elementen aan de orde zijn, of door verzoeker werden aangebracht, die de kans aanzienlijk groter 

maken dat hij in aanmerking komt 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.  

Voorts treedt de Raad de commissaris-generaal bij dat, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste 

lid, van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze werd geoordeeld dat een 

terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.” 
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Voorts blijkt uit de voorliggende stukken dat de thans bestreden terugdrijvingsmaatregel op het moment 

van het in beraad nemen van de zaak nog niet ten uitvoer werd gelegd. In tegendeel blijkt er nog geen 

datum te zijn gepland om tot de daadwerkelijke terugdrijving over te gaan.  

 

Ter terechtzitting wordt gevraagd naar het actueel belang bij het eerste middelenonderdeel in het licht 

van het tussen gekomen arrest nr. 199 206, waarbij de aangevoerde schending van artikel 3 van het 

EVRM niet werd weerhouden. De advocaat van de verzoeker geeft aan enkel naar het verzoekschrift te 

kunnen verwijzen. De verzoeker heeft dan ook geen blijk van een actueel belang bij zijn kritiek. 

 

Bovendien merkt de Raad op dat de vraag of de tenuitvoerlegging van de thans bestreden beslissing al 

dan niet (van rechtswege) wordt opgeschort tijdens de beroepstermijn en de beroepsprocedure die open 

staat tegen de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een tweede asielaanvraag, enkel de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing raakt en niet de wettigheid ervan. In dit kader dient te 

worden herhaald dat een middel slechts ernstig kan worden bevonden indien het op het eerste gezicht 

kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het eerste middelenonderdeel is op het eerste gezicht dan ook niet ontvankelijk en dus niet ernstig.  

 

2.2.2.2. In een tweede middelenonderdeel geeft de verzoeker aan dat een eventuele terugdrijving naar 

Gambia, in toepassing van het Verdrag van Chicago, hem dreigt bloot te stellen aan behandelingen die 

strijden met de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming. 

 

Hieromtrent dient evenwel te worden opgemerkt dat de thans bestreden beslissing tot terugdrijving werd 

getroffen in toepassing van artikel 53bis van de vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling bedoeld in artikel 52 of artikel 52/4, kan ingevolge een beslissing van de Minister of 

diens gemachtigde teruggeleid worden naar de grens van het land waaruit hij gevlucht is en waar 

volgens zijn verklaring zijn leven of zijn vrijheid bedreigd zou zijn.” 

 

Ook in de bestreden akte wordt uitdrukkelijk als volgt gemotiveerd: “In uitvoering van artikel 53bis van 

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

de verwijdering van vreemdelingen, wordt betrokkene teruggeleid naar de grens van het land waaruit hij 

(zij) gevlucht is en waar, volgens zijn (haar) verklaringen, zijn (haar) leven of vrijheid bedreigd zou zijn.” 

 

Het is dan ook duidelijk dat enkel in een terugdrijving wordt voorzien naar het land ten opzichte van 

hetwelk de verzoeker zijn asielaanvraag heeft ingediend, dit is Bangladesh. De thans bestreden akte 

omvat zodoende geenszins een titel om de verzoeker met toepassing van het Verdrag van Chicago 

terug te brengen naar Gambia.  

 

De aan artikel 3 van het EVRM ontleende grief bij een gebeurlijke verwijdering naar Gambia is dan ook 

niet gericht tegen de thans bestreden beslissing, zodat zij onontvankelijk is.  

 

Ter terechtzitting geeft de advocaat van de verzoeker, ook wat het belang bij het tweede 

middelenonderdeel betreft, slechts aan te verwijzen naar het verzoekschrift.  

 

Ook het tweede middelenonderdeel is op het eerste gezicht niet ontvankelijk en dus niet ernstig. 

 

2.2.2.3. Het enig middel is niet ernstig.  

 

2.3. De verzoeker heeft geen ernstig middel aangebracht. De vaststelling dat er niet voldaan is aan één 

van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden 

volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht februari tweeduizend achttien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


