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nr. 71 397 van 6 december 2011

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 Somalische nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2011

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

staatlozen van 29 juni 2011.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 19 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 oktober 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VAN CUTSEM loco advocaat

V. LURQUIN en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 6 oktober 2010 het Rijk binnen en diende op

diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 29 juni 2011 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 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). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U beweerde de Somalische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Mogadishu en te behoren tot

de Mohamed Subeer-clan (< Ogaden < Darod). U werd op 25 januari 1986 geboren te Mogadishu en

woonde er in het Medina-district. In 2003 ging u naar Khartoum (Soedan) alwaar u universitaire studies

aanving aan de International University of Africa. Na het beëindigen van uw studies keerde u eind 2007

terug naar Mogadishu en vestigde u zich wederom in het Medina-district. Eind 2007 huwde u in het

geheim met H. S. A. (< Habr Gedir < Hawiye) te Afgooye. U en uw echtgenote bleven afzonderlijk

wonen gezien uw echtgenotes familieleden niet akkoord waren met het huwelijk. U werd diverse malen

gevraagd door de Somalische regeringstroepen alsook door Al-Shabaab om hun troepen te vervoegen.

Begin 2009 nam u een vlucht vanop de Adden Adde-luchthaven en reisde u naar Dubai (Verenigde

Arabische Emiraten). Vervolgens nam u een vliegtuig naar Istanboel (Turkije). Per boot reisde u verder

naar Athene (Griekenland). Per vliegtuig arriveerde u op 30 maart 2009 in Boedapest (Hongarije). Op 30

maart 2009 vroeg u asiel aan in Hongarije. Omdat u reisde met een vals/vervalst paspoort werd u in

beschuldiging gesteld van het gebruik van valse/vervalste documenten en vastgehouden. Vervolgens

werd u afgevoerd naar een gevangenis in Boedapest alwaar u verbleef van begin april 2009 tot u

vrijgelaten werd op 26 augustus 2009. U vernam dat midden 2009 een verdwaalde bom viel op de

ouderlijke woning van uw echtgenote en dat uw echtgenote alsook uw zoon A. stierven. U werd op 26

augustus 2009 vrijgelaten uit de Hongaarse gevangenis en u kreeg een tijdelijke verblijfstitel uitgereikt.

U werd onderdak verleend in een asielcentrum in Boedapest maar na één jaar diende u dit te verlaten

en leefde u op straat. U vond geen werk, kon niet studeren omwille van taalproblemen en leefde op

straat in Hongarije. U reisde vermoedelijk in oktober 2010 per vliegtuig naar Chaleroi (België). Dezelfde

dag reisde u verder naar Nederland alwaar uw stiefmoeder F. M. en halfzus S. D. resideren. U verbleef

2 of 3 dagen in Nederland en keerde dan terug naar België alwaar u op 6 oktober 2010 asiel aanvroeg.

U werd erkend als vluchteling in Hongarije op 11 december 2010 en u kreeg op 29 december 2010

een Hongaarse identiteitskaart voor vreemdelingen uitgereikt die geldig is tot 29 december 2019.

Tijdens uw verblijf in België, op een onbekende datum begin 2011, reisde u per vliegtuig naar Hongarije

omdat u aldaar voor de rechtbank diende te verschijnen omwille van de beschuldiging van het reizen

met een vals/vervalst paspoort. U verscheen voor de rechtbank en dezelfde dag reisde u per vliegtuig

terug naar België.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw “vrees voor vervolging” in

de zin van de Vluchtelingenconventie of "reëel risico op het lijden van ernstige schade"

zoals 1 bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. Ten eerste

dient er te worden vastgesteld dat u reeds over een verblijfsrecht beschikt in Hongarije. Nadat de

Dienst Vreemdelingenzaken uw vingerafdrukken nam op 29 oktober 2010 is gebleken dat uw

vingerafdrukken in Hongarije werden genomen op 30 april 2009 (zie informatie in administratief dossier).

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde u - nadat u op de hoogste werd gesteld van het

aantreffen van uw vingerafdrukken in Hongarije – dat u asiel aangevraagd had in Hongarije en erkend

werd als vluchteling in Hongarije (zie verklaring Dienst Vreemdelingenzaken dd. 29 oktober 2010, punt

14). Uit de door u voorgelegde documenten, meer bepaald de door u voorgelegde ‘beslissing tot

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling’ op naam van D. H. A. uitgegeven door het Hongaarse

Immigratie- en Naturalisatiebureau op 11 december 2009 te Debrecen (Hongarije) en de door u

voorgelegde Hongaarse identiteitskaart voor vreemdelingen op naam van D. H. A. uitgegeven op 29

december 2009 te Boedapest (Hongarije) blijkt dat u erkend werd als vluchteling (zie informatie in

administratief dossier). Uit deze documenten blijkt bovendien dat u op 29 december 2009 een

verblijfsvergunning met een geldigheidsduur van 10 jaar kreeg afgeleverd door de Hongaarse

autoriteiten hetgeen impliceert dat u momenteel over een geldig verblijfsstatuut beschikt in

Hongarije en dat u niet aantoont dat de bescherming die u door Hongarije werd verleend, heeft

opgehouden. Ten tweede dient opgemerkt te worden dat u verklaarde dat u vreest dat u in

Hongarije strafrechterlijk vervolgd zal worden omdat u het land binnenkwam met een

vervalst/vals paspoort (p. 14). U verklaarde in dit verband dat u, omwille van uw illegale binnenkomst,

reeds in detentie verbleef (cfr. supra) en voor de rechtbank diende te verschijnen in het kader van deze

aanklacht. Om deze beweringen te staven legde u een akte van inbeschuldigingstelling voor uitgegeven

door het parket van het XVIIIste en XIXste arrondissement van Boedapest op 11 maart 2010 (zie

informatie in administratief dossier). Volgende opmerkingen kunnen echter gemaakt worden. Enerzijds

kan opgemerkt worden dat artikel 31, eerste lid, van het vluchtelingenverdrag (Conventie van Genève)

als volgt luidt: “De Verdragsluitende Staten zullen geen strafsancties, op grond van onregelmatige

binnenkomst of onregelmatig verblijf toepassen op vluchtelingen die, rechtstreeks komend van een

grondgebied waar hun leven of vrijheid in de zin van artikel 1 werd bedreigd, zonder toestemming hun
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grondgebied binnenkomen of zich aldaar bevinden, mits zij zich onverwijld bij de autoriteiten melden en

deze overtuigen, dat zij geldige redenen hebben voor hun onregelmatige binnenkomst of

onregelmatige aanwezigheid.” (zie informatie in administratief dossier). Anderzijds kan opgemerkt

worden dat ook wanneer de interviewer van het Commissariaat-generaal u opwierp “Volgens de

Conventie van Genève kan iemand die erkend werd als vluchteling niet veroordeeld worden voor het

gebruik van valse documenten?” (p. 15) u bevestigend antwoordde en repliceerde dat uw advocaat in

Hongarije hetzelfde argument (artikel 31) hanteerde (p. 15) - hetgeen uw advocaat Mr. F. T. tevens

schriftelijk bevestigde in zijn door u voorgelegde schrijven van 9 mei 2011 (zie informatie in

administratief dossier) - en dat uw advocaat u verzekerde dat u 100 % zeker zal vrijgesproken worden

(p. 16). In dit opzicht kan nog opgemerkt worden dat de door u voorgelegde akte van

inbeschuldigingstelling opgesteld werd op 11 maart 2010, aldus vóór de datum waarop u als vluchteling

erkend werd, meer bepaald 29 december 2010. Ten derde kan het volgende worden opgemerkt met

betrekking tot de door u ingeroepen vrees ten opzichte van Hongarije. Wanneer de interviewer van het

Commissariaat-generaal u opwierp “Indien u vrijgesproken zal worden [van het gebruik van een

vals/vervalst reisdocument] wat is dan de reden dat u niet in Hongarije wil verblijven?” (p. 16)

riposteerde u het volgende. Zo haalt u aan Hongarije te hebben verlaten omdat u er geen onderdak

vond, geen werk vond en niet kon studeren (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 16 mei 2011, p.

13) alsook dat er geen respect was voor de mensheid in Hongarije (p. 14) en dat u mishandeld en

gefolterd werd in de gevangenis in Hongarije (p. 16). Wanneer de interviewer van het Commissariaat-

generaal u vroeg toe te lichten wat u bedoelde met ‘mishandelen’ en ‘folteren’ (p. 16) repliceerde u zich

eens diende te ontbloten in de gevangenis (p. 16), dat de bewakers wekelijks honden gebruikten om uw

cel te doorzoeken (p. 16), dat u slechts één uur per dag zonlicht zag (p. 16), dat u niet naar buiten

mocht (p. 16) en dat u wekelijks gefouilleerd werd (p. 16). Er kan echter worden opgemerkt dat hieruit

geenszins kan worden opgemaakt dat, wat u betreft, in Hongarije een gegronde vrees voor vervolging

bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen

dat u bij een terugkeer naar Hongarije een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. De door u voorgelegde Hongaarse identiteitskaart

voor vreemdelingen (nr. 230634AK) op naam van D.H.A. uitgegeven op 29 december 2009 te

Boedapest, het door u voorgelegde schrijven van uw Hongaarse advocaat Mr. F.T. uitgegeven te

Boedapest op 9 mei 2011, de door u voorgelegde beslissing van ‘toekenning van de hoedanigheid van

vluchteling op naam van D. H. A. uitgegeven op 11 december 2009 te Debrecen (Hongarije) alsook de

door u 2 voorgelegde akte van inbeschuldigingstelling voor uitgegeven door het parket van het XVIIIste

en XIXste arrondissement van Boedapest op 11 maart 2010 werden hoger reeds besproken (cfr.

supra). Wat betreft het door u voorgelegde nationaliteitscertificaat op naam van A.H.D. uitgegeven door

de Ambassade van de Somalische Republiek te Addis Ababa (Ethiopië) op 24 juli 2009 kan enerzijds

opgemerkt worden dat dit document in Ethiopië werd uitgegeven op het moment dat u zich volgens uw

verklaringen in Hongarije in de gevangenis zou bevonden hebben. U verklaarde in dit verband dat uw

stiefmoeder, F.M., de aanvraag en uitgifte van het document regelde (p. 17) hetgeen twijfels oproept

betreffende de authenticiteit ervan. Anderzijds kan opgemerkt worden dat uw nationaliteit en identiteit

niet onmiddellijk betwijfeld wordt. Wat betreft het door u voorgelegde certificaat op naam van A.H.D.

uitgereikt door de Faculty of Economics, Administration & Political Sciences van de International

University of Africa op 11 november 2007 te Khartoem (Soedan) kan opgemerkt worden dat dit

document geenszins afbreuk doet aan bovenstaande vaststellingen gezien dit document los staat van

de door u ingeroepen asielmotieven. Wat betreft de door u voorgelegde kopie van de Nederlandse

identiteitskaart van uw stiefmoeder F.M. (nr. IXK846HD7) uitgereikt op 26 april 2011 te Rotterdam en de

door u voorgelegde kopie van de Nederlandse identiteitskaart van uw halfzus S.D. (nr. IT9774213)

uitgereikt op 13 september 2006 te Rotterdam kan enerzijds gezegd worden dat het door u afgelegde

asielrelaas volledig losstaat van uw stiefmoeder en halfzus alsook dat er niet onmiddellijk getwijfeld

wordt aan de door u aangehaalde verwantschapsbanden. Wat betreft de door u voorgelegde

eigendomsdocumenten van een woning op naam van uw stiefmoeder F.M.M. en uitgereikt op 5 juni

1990 te Wadajir (Mogadishu) kan opgemerkt worden dat dit document volledig los staat van de door u

ingeroepen asielmotieven.

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. Ik vestig de aandacht

van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat het gezien de huidige

omstandigheden niet aangewezen is dat u naar Somalië zou worden teruggeleid, maar dat u naar
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Hongarije kan worden teruggeleid, waar u op 29 december 2009 het vluchtelingenstatuut werd

verleend.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

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

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker roept als enige middel de schending in van “de Vluchtelingconventie van 1951 te Genève

ondertekend; artikels 48/3 en 48/4, meer bepaald artikel 48/4, §1 en §2 b) et c) van de wet van 15

december 1980; de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke

motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de wet van 15 december

1980; het zorgvuldigheidsbeginsel; artikels 2 en 3 EVRM”.

2.2.1. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.2.2. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan kan derhalve niet worden weerhouden.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoeker verklaart van Somalische nationaliteit en afkomst te zijn en is erkend vluchteling in

Hongarije. Hij verklaart Hongarije te zijn ontvlucht enerzijds omdat hij er strafrechtelijk werd vervolgd, en

anderzijds omdat hij er niet kon studeren, geen werk vond en op straat leefde. De asielaanvraag werd

afgewezen omdat verzoeker erkend vluchteling is in Hongarije, en niet aannemelijk maakt dat hij

Hongarije diende te ontvluchten omdat hij nood heeft aan internationale bescherming in de zin van

artikel 48/3 of van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

3.2. Verzoeker heeft bescherming gekregen als vluchteling in Hongarije en heeft nog steeds een geldige

verblijfsvergunning in dit land. Verzoeker kan dan ook geenszins worden bijgetreden waar hij meent dat

zijn asielaanvraag dient te worden beoordeeld in het licht van zijn voorgehouden land van herkomst,

Somalië. De opmerkingen in dit verband in het verzoekschrift zijn dan ook niet relevant.
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3.2.1. Waar verzoeker argumenteert dat hij “als vluchteling [werd] erkend op 29 december 2009; de akte

van inbeschuldigingstelling werd dus NA zijn erkenning als vluchteling opgesteld” erkent verweerder “dat

in de bestreden beslissing een aantal materiële vergissingen voorkomen met betrekking tot de datum

waarop verzoeker als vluchteling werd erkend in Hongarije, met name 11 december 2009 en niet 2010

zoals in de bestreden beslissing wordt vermeld. Dit betekent dat de akte van inbeschuldigingstelling die

door verzoeker werd neergelegd inderdaad dateert van na de erkenning als vluchteling” doch repliceert

verder terecht dat “Dit neemt echter niet weg dat de strafbare feiten waarvan verzoeker beschuldigd

wordt, namelijk binnenkomst in Hongarije met een vervalst/vals paspoort, hem al voor zijn erkenning als

vluchteling ten laste werden gelegd. Verzoeker werd immers op 11 december 2009 als vluchteling

erkend, terwijl hij reeds begin april 2009 in voorlopige hechtenis werd genomen voor de hem ten laste

gelegde feiten.” De Raad wenst in dit verband ook te benadrukken dat de bestreden beslissing moet

worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de

bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal immers hebben doen besluiten

tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Verzoeker meent dat in Hongarije het in de Conventie van Genève opgenomen verbod om een

vluchteling strafrechtelijk te veroordelen voor het gebruik van valse documenten bij aankomst op het

grondgebied, theoretisch blijft en verwijt het CGVS geen onderzoek gevoerd te hebben met betrekking

tot de uitvoering en de toepassing van de Vluchtelingenconventie in Hongarije. Verzoeker verwijst

eveneens naar een passage uit een document van UNHCR van november 2010 waaruit blijkt dat

asielaanvragers in Hongarije vaak veroordeeld werden omdat zij een vals document gebruikt hebben in

het kader van hun aankomst op het grondgebied. Hoewel verzoeker als vluchteling erkend werd, besloot

het parket hem toch te vervolgen, waaruit blijkt dat Hongarije zijn internationale afspraken niet

respecteert, wat ook vragen stelt inzake de geboden bescherming aan asielaanvragers en erkende

vluchtelingen.

3.3.1. Indien uit de door verzoeker aangevoerde informatie kan blijken dat asielzoekers in Hongarije

vervolgd kunnen worden wegens illegale binnenkomst, zijn er echter geen elementen die erop wijzen dat

verzoeker, als erkend vluchteling, een onrechtvaardig proces of behandeling zou krijgen, laat staan dat

zijn proces een vervolging inhoudt in de zin van het Vluchtelingenverdrag. In casu zou verzoeker slechts

vrijgelaten zijn na vele maanden nadat hij een asielaanvraag heeft ingediend. Echter de strafrechtelijke

vervolging en de behandeling van een asielaanvraag volgen twee verschillende gerechtelijke en/of

administratieve procedures die elk op zich dienen afgehandeld te worden. Er wordt echter niet

aangetoond dat verzoekers inmiddels toegekende vluchtelingenstatus niet in aanmerking zal worden

genomen bij het strafproces. Integendeel, blijkt ook uit verzoekers verklaringen “mijn advocaat zei dat ik

100 % zeker zal vrijgesproken worden”, en in het bijzonder uit zijn verklaringen, “ik weet dat ook want ik

ben geen crimineel” en uit de brief van verzoekers Hongaarse advocaat dat hij desgevallend bereid is

het EHRM in Straatsburg te vatten, dat verzoeker er vertrouwen in heeft dat Hongarije zijn

verdragsverplichtingen zal nakomen. Dat verzoekers Belgische advocaat thans in het verzoekschrift

anders beweert en meent dat verzoeker “is dus niet zeker een vrijspraak te halen”, doet hieraan geen

afbreuk.

3.3.2. Naast de inbeschuldigingstelling steunt verzoeker zijn asielaanvraag eveneens op de

mishandelingen vanwege de Hongaarse autoriteiten tijdens zijn hechtenis van 5 maanden. Verzoeker

kan niet worden bijgetreden waar hij meent in aanmerking te komen voor internationale bescherming

wegens de slechte omstandigheden in de Hongaarse gevangenis. Immers verzoeker werd vrijgelaten en

zijn illegale binnenkomst en detentie hebben niet belet dat verzoeker in Hongarije een asielaanvraag kon

indienen noch dat hij erkend werd als vluchteling en een verblijfstitel van 10 jaar uitgereikt kreeg. Aldus

kan niet besloten worden dat de Hongaarse autoriteiten zich van hun verantwoordelijkheid ontdoen.

Daargelaten of het gebrek aan halalvoeding al een mensenrechtenschending inhoudt, en indien niet uit

te sluiten valt dat verzoeker onheus behandeld werd in de gevangenis door gevangenisbewakers, wordt

evenwel niet aangetoond dat in de Hongaarse gevangenissen honden tegen de gedetineerden worden

gebruikt en de gevangenen dagelijks en systematisch indiscreet worden ontbloot. Verzoeker toont niet

aan dat zijn behandeling in de Hongaarse gevangenis “zeker als een onmenselijke en/of vernederend

behandeling [kan] worden gekwalifieerd in de zin van artikel 3 EVRM”.
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Verder is een gebrek aan studiemogelijkheden niet aangetoond en heeft verzoeker evenmin toegelicht

op welke wijze hij getracht heeft werk te vinden. Deze loutere economische motieven hebben hoe dan

ook geen nexus met het Vluchtelingenverdrag. Indien uit de door verzoeker neergelegde informatie kan

blijken dat zoals verweerder erkent “het Hongaarse asielbeleid voor verbetering vatbaar is”, toont

verzoeker echter niet aan dat de algemene situatie voor erkende vluchtelingen in Hongarije dermate

nefast is dat deze beschouwd kan worden als een vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of als een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Ten slotte blijkt dat verzoeker nagelaten heeft asiel aan te vragen bij zijn binnenkomst in België en ook in

Nederland heeft hij geen asiel willen aanvragen omdat zijn gehandicapte zus er niet goed behandeld

wordt. Uiteindelijk heeft verzoeker tegen zijn zin asiel aangevraagd in België en zijn vingerafdrukken

waren initieel onduidelijk zodat deze later opnieuw dienden genomen te worden. Verzoeker wil naar het

Verenigd Koninkrijk waar veel Somaliërs wonen. Dergelijke motieven zijn louter subjectief.

3.4. Verzoeker toont dan ook geenszins aan dat hij Hongarije diende te ontvluchten omdat hij nood had

aan internationale bescherming. De door verzoeker neergelegde documenten doen geen afbreuk aan

voormelde vaststellingen en tonen enkel verzoekers identiteit, de identiteit van zijn gezinsleden en zijn

studies aan, alsook dat hij in Hongarije werd erkend als vluchteling en er vervolgd wordt wegens het

bezit van en reizen met valse documenten. Deze elementen worden echter niet betwist door de partijen.

3.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de

criteria van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming louter op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

5. Wat de aangevoerde schending van artikel 2 en artikel 3 van het EVRM betreft benadrukt de Raad dat

er in onderhavige procedure geen uitspraak gedaan wordt over een terugleidingsmaatregel, maar

uitsluitend over de toekenning van de vluchtelingenstatus (artikel 48/3 van de vreemdelingenwet) en het

toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 48/4 van dezelfde wet). Waar artikel 3 EVRM

inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet werd er getoetst of in hoofde

van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris

van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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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 zes december tweeduizend en elf door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


