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 nr. 92 124 van 26 november 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 27 juli 2012 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 27 juni 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 september 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 oktober 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. VANDEVOORDE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 7 januari 2011 een asielaanvraag in.  

 

Op 19 maart 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Verzoeker dient een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

 

Op 20 maart 2012 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort Vreemdelingenwet).  
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Op 4 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing houdende het bevel om 

het grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

 

Op 19 juni 2012 beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest nr. 83 293 tot weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 27 juni 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing die als volgt wordt gemotiveerd:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.03.2012 werd 

ingediend door: 

K., M. A. (R.R.: …) 

nationaliteit: Bangladesh 

geboren te Comilla op (…)1981 

adres: (…) 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Reden(en): 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

Het feit dat betrokkene sinds januari 2011 in België verblijft, geïntegreerd is, Nederlandse taallessen 

heeft gevolgd, hoogopgeleid is en verder zou willen studeren in België, werkbereid zou zijn en een 

vrienden- en kennissenkring zou hebben uitgebouwd, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in België wordt ingediend. 

De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkene vroeg op 07.01.2011 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

22.06.2012 met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

De duur van de procedure - namelijk iets meer dan 1 jaar en 5 maanden - was ook niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft 

aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

veroordeling en derhalve geen gevaar uitmaakt voor de openbare veiligheid dient opgemerkt te worden 

dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België 

van kracht zijnde wetgeving. 

Dat een terugkeer een groot disproportioneel nadeel zou veroorzaken voor betrokkene gezien zijn 

hangende asielaanvraag, dient opgemerkt te worden dat zijn asielprocedure werd afgesloten op 

22.06.2012. Verder toont betrokkene niet aan waarom een terugkeer nog een disproportioneel nadeel 

zou inhouden. Betrokkene is pas in januari 2011 in België toegekomen en zijn verblijf in België, 

integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in 

het land van herkomst. 

Betrokkene beweert dat hij vreest voor morele en materiële schade indien hij zou moeten terugkeren 

naar zijn land van herkomst omwille van de aldaar gekende problemen, doch hij legt geen bewijzen voor 

die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te 

leveren. De loutere vermelding dat betrokkene vreest voor morele en materiële schade volstaat niet om 

als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw 

element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet 

weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek 

om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel als beginsel 

van behoorlijk bestuur. Verzoeker licht zijn middel als volgt toe: 
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“Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorziet dat de aanvraag tot machtiging van verblijf in België kan 

worden ingediend wanneer buitengewone omstandigheden aanwezig zijn. 

De wetgever definieert deze buitengewone omstandigheden niet. 

In casu zijn deze buitengewone omstandigheden aanwezig aangezien het voor Verzoeker bijzonder 

moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong om daar een aanvraag tot machtiging van verblijf 

in te dienen. 

Deze onmogelijkheid blijkt uit de volgende factoren: 

a) Proportionaliteit 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het verplichten van verzoeker om de aanvraag op te starten in zijn 

thuisland een te groot disproportioneel nadeel zou veroorzaken voor verzoeker. Een verplichte 

terugkeer van verzoeker brengt voor de Belgische staat geen enkel voordeel met zich mee in 

vergelijking met het immense nadeel dat dit oplevert voor verzoeker. 

b) Integratie 

Tijdens de periode van verblijf in België heeft Verzoeker zijn uiterste best gedaan om zich te integreren 

in de Belgische samenleving. Dit blijkt uit de stukken op basis waarvan de aanvraag tot machtiging van 

verblijf werd ingediend. 

Dienvolgens is de bestreden beslissing in strijd met het redelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk 

bestuur.” 

 

2.2. De bestreden beslissing betreft de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, het 

redelijkheidsbeginsel dient dan ook te worden onderzocht in het kader van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven.” 

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet mogen niet 

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te bekomen.  De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn.  Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 

2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven.  Desbetreffend beschikt de minister of de staatssecretaris 

over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om verzoeker een voorlopige verblijfsmachtiging 

toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of verzoekers aanvraag wel regelmatig was 

ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de 

aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 
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De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf in zijn land van oorsprong heeft ingediend, niet werden aanvaard of 

bewezen. Bijgevolg wordt onderzocht waarom de verwerende partij de aangevoerde buitengewone 

omstandigheden niet heeft aanvaard. 

 

Verzoeker is het niet eens met de conclusie en betoogt dat er wel degelijk buitengewone 

omstandigheden aanwezig zijn waarom hij zijn aanvraag niet in zijn land van herkomst kan indienen. Hij 

wijst op het feit dat zijn aanvraag in het buitenland indienen een groot disproportioneel nadeel inhoudt 

voor hem en geen enkel voordeel voor de overheid. Tevens wijst hij op zijn goede integratie in de 

Belgische samenleving.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker bij zijn aanvraag van 20 maart 2012 inderdaad wees op zijn goede 

integratie. Het is evenwel niet kennelijk onredelijk van verweerder te oordelen dat het feit dat verzoeker 

goed geïntegreerd is hem niet belet om zijn aanvraag in zijn land van herkomst in te dienen. Verweerder 

motiveerde dan ook terecht dat de elementen met betrekking tot de integratie het voorwerp kunnen 

uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9.2 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont 

met de loutere herhaling dat hij goed geïntegreerd is, niet aan dat deze motieven kennelijk onredelijk 

zouden zijn. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verweerder is ingegaan op elk van de door verzoeker 

in zijn aanvraag aangehaalde elementen waarom hij zijn aanvraag niet in zijn land van herkomst kan 

indienen. Verzoeker toont met zijn verzoekschrift niet aan dat deze motieven kennelijk onredelijk zijn. 

Aangaande het groot disproportioneel nadeel waarop hij wijst, motiveerde verweerder het volgende: 

“Dat een terugkeer een groot disproportioneel nadeel zou veroorzaken voor betrokkene gezien zijn 

hangende asielaanvraag, dient opgemerkt te worden dat zijn asielprocedure werd afgesloten op 

22.06.2012. Verder toont betrokkene niet aan waarom een terugkeer ngo een disproportioneel nadeel 

zou inhouden. Betrokkene is pas in januari 2011 in België toegekomen en zijn verblijf in België, 

integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in 

het land van herkomst.” Verzoeker beperkt zich opnieuw tot een herhaling dat het indienen van een 

aanvraag in zijn land van herkomst een groot disproportioneel nadeel inhoudt, maar zet geenszins 

uiteen waarin dat nadeel voor hem zou bestaan, laat staan dat hij de motieven van de bestreden 

beslissing weerlegt.  Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), met name het risico op “foltering 

of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land van herkomst”. 

Hij licht zijn middel als volgt toe:  

 

“België mag dan al, overeenkomstig vaststaande beginstelen van internationaal recht, het recht hebben 

de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te regelen en deze regelgeving toe te 

passen, zij dient daarbij in al haar nationale beslissingen en daden de verdragsbepalingen, inclusief art. 

3 EVRM, te respecteren. 

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

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

waarden van de democratische samenleving. 

Art. 3 EVRM verbiedt drie verschillende zaken, nl. folteringen, onmenselijke behandelingen of straffen, 

en vernederende behandelingen of straffen. Deze drie begrippen mogen dan al een eigen, afzonderlijke 

betekenis hebben, zij zijn nog steeds in één verbodsbepalingen opgenomen. Dit impliceert dat art. 3 

EVRM is geschonden vanaf het ogenblijk dat men tot de conclusie komt dat er sprake is van een 

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

Intersentia, 2004,130). 

Er kan sprake zijn van een onmenselijke behandeling indien het een ernstige vorm van lijden betreft. De 

mishandeling dient een minimumdrempel te overstijgen. Daarbij kan het zowel gaan om puur 

lichamelijke letsels als ernstige psychische en psychologische moeilijkheden. Ook een loutere 

bedreiging met handelingen die in strijd zijn met art. 3 EVRM kan, indien de bedreiging voldoende echt 
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en onmiddellijk is, een onmenselijke behandeling uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, 

Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004,138). 

Opdat een behandeling of straf binnen het toepassingsgebied van art. 3 EVRM zou vallen, moet de 

behandeling of straf een minimale graad van ernst bezitten. Deze minimumdrempel is evenwel variabel 

en hangt af van de concrete omstandigheden van de zaak, d.i. de duur en de wijze van uitvoering van 

de straf of de behandeling, de fysieke en geestelijke gevolgen, de leeftijd, het geslacht en de 

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

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

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

Antwerpen, Intersentia, 2004,131). 

Het werd bovendien door het Hof bevestigd dat handelingen binnen de draagwijdte van art. 3 EVRM 

kunnen vallen, ook al laten zij geen medisch vaststelbare fysieke of psychologische letsels na. Zelfs in 

de meest moeilijke omstandigheden, zoals de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad, 

verbiedt art. 3 EVRM in absolute termen foltering en onmenselijke en vernederende behandeling of 

straffen (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004, 145). 

Een staat die uitlevert of uitzet kan, hoewel hij zich zelf niet schuldig maakt aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing, alsnog verantwoordelijk zijn voor een schending van art. 3 

EVRM en dit wegens de (politieke) situatie in het land waarheen uitgewezen of waaraan uitgeleverd 

wordt (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004, 197). Men 

spreekt ter zake over de "extra-territoriale werking" of de "externe universaliteit" of nog de 

"reflexwerking" van art. 3 EVRM. 

De Commissie neemt sinds geruime tijd aan dat de uitlevering of uitzending een schending van art. 3 

EVRM kan opleveren indien er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn om aan te nemen dat de 

vreemdeling in het land waarheen hij wordt uitgezet of waaraan hij wordt uitgeleverd, aan foltering of 

mensonterende behandeling zal worden blootgesteld. Deze vaste Commissierechtspraak werd door het 

Hof bevestigd in het arrest Soering v. United Kingdom (1989) (mbt uitlevering) en in het arrest Cruz 

Varas and Others v. Sweden (1991) (mbt uitzetting) (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek 

EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004,197). 

Voortdurende schendingen van mensenrechten zijn in Bangladesh trieste realiteit, en de lokale 

autoriteiten zijn niet bij machte op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook 

de burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar een andere regio binnen Bangladesh is evenmin 

een optie aangezien het land op politiek en militair vlak onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van 

vandaag voortduren en is een algemeen bekend gegeven zodat ook het CGVS hiervan op de hoogte 

dient te zijn. 

Door afwijzing van de aanvraag van verzoeker wordt hij de facto gedwongen het Belgisch grondgebied 

te verlaten, waardoor hij zich zou blootstellen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

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

Ter illustratie haalt verzoeker de volgende internetartikelen aan van Amnesty International waar de 

actuele situatie in Bangladesh gedetailleerd wordt beschreven: 

- "BANGLADESH: STUDENT ACTIVISTS AT RISK OF TORTURE" 

(http://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/INFO/ASA13/001/2012/EN) 

Citaat: 

"(…)." 

- "TORTURE VIDEO SHOWS NEED TO PROTECT BANGLADESHIS CROSSING 

INDIA/BANGLADESHBORDER"(http://WWW.AMNESTY.ORG/EN/FOR-MEDIA/PRESS-

RELEASES/TORTURE-VIDEO-SHOWS-NEED-PROTECT-BANGLADESHIS-CROSSING-

INDIABANGLADESH-BORD) 

Citaat: 

"(…) " 

- "BANGLADESH: CRIMES UNSEEN: EXTRAJUDICIAL EXECUTIONS IN BANGLADESH" 

(http://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/INFO/ASA13/005/2011/EN) 

Citaat: 

“(…)” 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk en ontegensprekelijk dat wanneer verzoeker zou terugkeren naar 

zijn land van oorsprong er een reëel risico is van ernstige schade en hij zich niet onder de bescherming 

van de lokale autoriteiten kan, of wegens dat risico, wil stellen. 

Door uitvoering van de bestreden beslissing zou verzoeker worden blootgesteld aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen in het land van oorsprong. 

Het lijdt immers geen twijfel dat bij een terugkeer naar het land van oorsprong, verzoeker minstens zal 

te lijden hebben onder zowel puur lichamelijke letsels als ernstige psychische en psychologische 

moeilijkheden, hetgeen voldoende is om te spreken van een onmenselijke en/of vernederende 
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behandeling in de zin van art. 3 EVRM. Bovendien bestaat er een ernstig en reëel risico op foltering van 

verzoeker. 

Het moet worden onderstreept dat verzoeker wordt blootgesteld aan een ernstige vorm van lijden. 

Daarbij zal het zowel gaan om puur lichamelijke letsels als ernstige psychische en psychologische 

moeilijkheden. Bovendien overstijgt de mishandeling een zekere minimumdrempel. De bedreigingen 

waaraan verzoeker wordt blootgesteld in het land van oorsprong zijn, zoals blijkt uit hoger geciteerde 

tekst, voldoende echt en onmiddellijk, zodat er sprake is van een onmenselijke behandeling in de zin 

van art. 3 EVRM. 

Bijgevolg impliceert de uitvoering van de bestreden beslissing een duidelijke en manifeste schending 

van art. 3 EVRM.  

Het middel is gegrond.” 

 

2.4. Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet verzoeker doen blijken dat er ernstige 

en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden 

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

behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts in uitzonderlijke 

gevallen toepassing vinden. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen 

staven met een begin van bewijs. Hij moet concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten 

aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich 

volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van 

het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 

maart 2002, nr. 105.262; RvS 4 maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 

2003, nr. 123.977).  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker een theoretische uiteenzetting geeft over artikel 3 van 

het EVRM, waarna hij wijst op de algemene toestand in zijn land van herkomst, met name Bangladesh. 

Hij staaft deze algemene toestand met een aantal internetartikelen van ‘Amnesty International’. De 

loutere verwijzing naar algemene rapporten volstaat evenwel niet. Een verwijzing naar de algemene 

toestand in het land van herkomst en naar algemene rapporten volstaat niet. Verzoeker moet enig 

verband met zijn persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging 

vereist. Verzoeker brengt geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er 

in zijn hoofde een schending van artikel 3 van het EVRM is. Daarenboven stemt artikel 3 van het EVRM 

inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet, aangaande de subsidiaire 

bescherming. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft op 19 juni 2012, bij arrest nr. 83 293 na 

grondig onderzoek van verzoekers vrees, zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig november tweeduizend en 

twaalf door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


