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nr. 223 581 van 3 juli 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. KLAPWIJK

Berckmansstraat 83

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengaalse nationaliteit te zijn, op 24 juni 2019 heeft

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

11 juni 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 28 juni 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juli 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. KLAPWIJK, en van attaché

K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, komende van Athene met vlucht SN 3246 op 27 april 2019, werd bevel gegeven om het

grondgebied te verlaten. Hij werd overgebracht naar het gesloten centrum van Merksplas en diende op

29 april 2019 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 11 juni 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker op 12 juni 2019 ter

kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 29/04/2019

Overdracht CGVS: 17/05/2019
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Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 57/6, §2 van de Vreemdelingenwet voorschrijft dat bij

voorrang een beslissing wordt genomen. Artikel 57/6/4 van de Vreemdelingenwet machtigt mij de huidige

beslissing te nemen tijdens uw vasthouding aan de grens. Op basis van artikel 57/6/1, § 1 van de

Vreemdelingenwet, werd er een versnelde procedure toegepast in dit dossier.

U had op 28 mei 2019 van 14u05 tot 16u55 een persoonlijk onderhoud met het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) via videoconferentie vanuit het Centrum voor Illegalen te

Merksplas (CIM). U werd daarbij bijgestaan door een tolk die het Bengaals machtig is. Uw advocaat,

meester Tessa Dries loco meester Rebecca Greenland, was daarbij gedurende het gehele gehoor

aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen beschikt u over de Bengaalse nationaliteit en bent u afkomstig uit Sylhet,

Bangladesh. U bent soenniet en heeft in 2014 een diploma middelbaar onderwijs behaald. Nadien hielp

u uw ouders bij hun landbouwactiviteiten.

In 2012 leerde u R. M. A. kennen, einde 2013 begon u zich tot hem aangetrokken te voelen en besefte u

dat u homoseksueel bent. Vanaf mei 2014 begonnen jullie een relatie. Op 25 juni 2018 was de plaatselijke

imam bij u thuis op bezoek, terwijl u seks had met uw vriend in de aanpalende kamer. Omdat jullie

na verloop van tijd samen schaars gekleed buiten kwamen, begon de imam vermoedens te krijgen. Hij

sprak jullie hierover aan en vertelde erover tegen uw vader en in de lokale gemeenschap. U en uw vriend

werden nadien nog een tweede keer betrapt tijdens de daad. Ditmaal was het een groep mensen uit het

dorp die jullie bij u thuis betrapte. Jullie werden door hen geslagen en bedreigd en jullie haar werd

afgeschoren. Nadien werden jullie door de lokale gemeenschap genegeerd, u ook door uw familie. U

ondernam ook een poging tot zelfdoding, dewelke door tussenkomst van uw moeder werd verijdeld. Zelf

bleef u nog slechts twee dagen na de feiten, u dook nog enkele dagen onder in Srimangal (Maulvibazar,

Sylhet), alvorens het land te verlaten. Op 30 juni 2018 kreeg u nog verschillende dreigtelefoons van het

Ansarullah Bangla Team, die u ook te kennen gaven dat ze uw vriend intussen ook hadden aangevallen.

De volgende dag, op 1 juli 2018, diende de vader van uw vriend een moordaanklacht tegen u in.

Op 9 juli 2018 nam u met uw eigen paspoort het vliegtuig van Dhaka (Bangladesh) naar Muscat (Oman).

U bleef er twaalf dagen en reisde vervolgens op illegale wijze verder, via Iran en Turkije, tot in Griekenland.

U kwam op 14 september 2018 aan in Griekenland en werkte er enkele maanden. Op 27 april 2019 nam

u van daaruit het vliegtuig, opnieuw met uw eigen paspoort, met daarin een vervalste Griekse

verblijfsvergunning, naar België. U werd bij aankomst in België door de luchtvaartpolitie op heterdaad

betrapt op het gebruik van een vervalst reisdocument. In opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) werd u de volgende dag overgebracht naar het Centrum voor Illegalen te Merksplas (CIM), van

waaruit u op 29 april 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende.

Ter ondersteuning van dit verzoek legde u enkele foto’s en een klacht neer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw identiteit en/of uw nationaliteit door

valse informatie of valse documenten te verstrekken of door informatie of relevante documenten die een

negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden, rechtvaardigde dat een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

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

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken, dit om onderstaande redenen.
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Ten eerste merkt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op dat

uw algemene geloofwaardigheid ernstig wordt ondermijnd door de vaststelling dat u bepaalde essentiële

informatie hebt trachten achter te houden. Op een verzoeker om internationale bescherming rust nochtans

de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante

elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over het verzoek om

internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt

en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, herkomst, plaatsen van eerder

verblijf, asielrelaas en reisroute. Uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en uw reisdocument

blijkt evenwel duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking. U werd immers bij

aankomst in België door de politie betrapt met een paspoort waaruit twee bladzijden waren verwijderd, én

waarin zich een valse Griekse verblijfsvergunning bevond. U verklaarde dat u geen idee had hoe dat

gebeurd was, dat u uw paspoort vanuit Iran terug naar Bangladesh had gestuurd, en het nadien terug had

gekregen, zonder die twee bewuste pagina’s evenwel, om het vervolg van uw reis af te kunnen leggen

(zie CGVS, p.7-8). Een dergelijke uitleg kan op zich uiteraard al allerminst overtuigen. Bovendien legde u

ook tegenstrijdige verklaringen af over uw reisweg zelf. Zo had u ten overstaan van de DVZ, bij aankomst

in het gesloten centrum, nog verklaard dat u vanuit Bangladesh, over Pakistan, naar Iran was gereisd (zie

‘Volledige Weerslag van het gesprek dat met de vreemdeling werd gevoerd in het kader van het

hoorrecht’, DVZ (CID), vraag 3). Tijdens uw asielprocedure gaf u echter steevast aan dat u op legale wijze

met uw eigen paspoort, van Bangladesh over Oman was gereisd, van waaruit u dan illegaal verder

doorreisde naar Iran (zie DVZ Verklaring, pt.31; CGVS, p.6). Hierop gewezen, kwam u niet verder dan

een loutere ontkenning van uw eerdere verklaring (zie CGVS, p.7). Daarnaast had u bij de DVZ ook laten

optekenen dat u gedurende een jaar in Griekenland had verbleven (zie CID, vraag 8), wat alweer iets

compleet anders is dan de zeven maanden waar u tijdens uw asielprocedure van sprak (zie DVZ

Verklaring, pt.31; CGVS, p.6). Hierop gewezen, kwam u opnieuw niet verder dan een loutere

ontkenning (zie CGVS, p.8). Dit doet overigens ook ernstige vragen rijzen bij uw beweerde vertrekdatum.

Ten slotte legde u ook geen andere documenten neer die uw reis, of delen ervan, zouden kunnen staven,

zoals tickets, foto’s of documenten van uw visumaanvraag voor Oman. U gaf aan wel een ‘smart card’

verkregen te hebben, maar deze -behoorlijk stereotiep- onderweg verloren te zijn wanneer uw rugzak uit

de boot in het water viel (zie CGVS, p.8). Dient hieraan toegevoegd dat u bij de DVZ nog had aangegeven

nooit een identiteitskaart verkregen te hebben (zei DVZ Verklaring, pt.25), wat volgens bijgevoegde

informatie ook niet kan, gezien u hierover dient te beschikken om een paspoort te kunnen verkrijgen. Wat

er ook van zij, deze vaststellingen ondermijnen al op fundamentele wijze uw algemene

geloofwaardigheid.

Ten tweede dient vastgesteld dat u pas laattijdig een verzoek om internationale bescherming indiende.

U verklaarde immers al in september 2018 in Europa aangekomen te zijn. U zou nog verschillende

maanden/een jaar in Griekenland verbleven hebben, zonder een verzoek om internationale bescherming

in te dienen. U gaf hiervoor in eerste instantie als uitleg dat u daartoe de mogelijkheid niet had gekregen,

omdat u meestal in het dorp verbleef en u daar niet de mogelijkheid had. Erop gewezen dat u net tevoren

nog had laten optekenen dat u naar de stad was teruggekeerd, wijzigde u uw uitleg. U zou nu geen

informatie hebben gehad, en in het begin slechts kort in de stad geweest zijn. Dat u hieraan nog zou

toevoegen dat je in Griekenland (alleen) asiel aanvraagt als je door de politie wordt gearresteerd (zie

CGVS, p.7), doet ook de geloofwaardigheid van uw gewijzigde uitleg teniet. Daarnaast gaf u in België in

eerste instantie ook aan hier eigenlijk alleen maar op doorreis te zijn naar Frankrijk, waar uw familie zou

wonen (zie CID, vraag 2). Dat u nadien toch een verzoek om internationale bescherming in België zou

indienen, en daarbij zou aangeven dat u dat deed omdat de mensenrechten hier worden gerespecteerd

(zie DVZ Verklaring, pt.27), spreekt boekdelen. Wat er ook van zij, deze vaststellingen ondermijnen op

zeer ernstige wijze uw nood aan bescherming. Een dergelijke houding kan immers moeilijk in

overeenstemming worden gebracht met het hebben van een vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben en stelt daarom zijn

land te zijn ontvlucht, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en althans binnen een

redelijke termijn deze beschermingsmodaliteiten aangrijpt. Dat u hier zolang mee wachtte wijst er op dat

u weinig belang hechtte aan het verkrijgen van deze internationale bescherming.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen al ten zeerste de oprechtheid van uw verklaringen en van uw

nood aan internationale bescherming. Dat er verder weinig geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

geaardheid blijkt ten derde uit volgende vaststellingen.
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Vooreerst slaagde u er niet in een overtuigende verklaring aan te brengen waarom u naliet uw (problemen

owv uw) geaardheid naar voren te brengen tijdens uw interviews bij de luchtvaartpolitie en de Cel

Identificatie van de DVZ. Bij de luchtvaartpolitie gaf u enkel aan op bezoek te zijn in België. Gevraagd

waarom u niet terug kan naar uw land van herkomst, hield u het er bij dat u niet terug wil, omdat uw land

voor u niet veilig is. U repte er met geen woord over (eventuele problemen owv) uw geaardheid (zie

Interview Hoorrecht, vragen 2&3). Nog frappanter zijn de verklaringen die u aflegde bij aankomst in het

gesloten centrum. Daar liet u immers niet alleen optekenen gewoon op doorreis te zijn naar Frankrijk, u

gaf er ook aan problemen in uw land te hebben omdat u moslim bent. Het zou daarom zijn dat u naar

Europa gevlucht was, zo voegde u nog toe (zie CID, vraag 6). Hierop gewezen, had u alweer geen

afdoende uitleg. U kwam niet verder dan de stelling dat het u niet gevraagd zou zijn, dat men u enkel

gevraagd zou hebben hoe u hier kwam en u daarop had geantwoord (zie CGVS, p.9), wat evenwel niet

overeenkomt met de weerslag van dit interview. Dergelijke houding is alweer weinig verenigbaar met een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade en doet vermoeden dat u een

eerder opportunistisch verzoek hebt ingediend, meer dan dat u wel degelijk homoseksueel zou zijn.

Verder konden ook uw verklaringen over uw vermeende geaardheid, de bewustwording daartoe,

uw relaties en uw kennis omtrent de ‘gemeenschap’ allerminst overtuigen.

Zo verklaarde u homoseksueel te zijn en werd u dan ook gevraagd uw geaardheid of seksualiteit te

omschrijven. U gaf in eerste instantie aan dat u van kindsbeen af op uw eigen voorwaarden wilde leven,

in vrijheid, en later voelde dat u meer van mannen dan vrouwen hield. Gevraagd hoe u uw seksualiteit

vandaag de dag omschrijft, antwoordde u opmerkelijk genoeg dat u een (vrouwelijk) familielid had dat van

u hield en seks met u wilde, maar u geen seks met haar wilde. Opnieuw gevraagd uw seksualiteit te

beschrijven, gaf u aan dat u zich niet aangetrokken voelde tot vrouwen, maar mannen verkiest. Overigens

bleek het begrip ‘gay’ u opmerkelijk genoeg onbekend in de oren (zie CGVS, p.9). U slaagde er niet in om

duidelijker te zijn omtrent uw geaardheid, wat op zich al uiterst bevreemdend is.

Voorts bleken ook uw verklaringen over het bewustwordingsproces dat hieraan vooraf gegaan zou

zijn, allerminst overtuigend. Zo liet u optekenen dat u zich einde 2013 plots, en in eerste instantie ook

zonder enige concrete aanleiding, zou hebben gerealiseerd dat u eigenlijk mannen boven vrouwen

verkoos. Daargelaten dit op zich al een opmerkelijke omschrijving is, zou u er daarna evenwel aan

toevoegen dat u met vrienden soms porno keek, ‘allebei, homo en met vrouw’, en de meeste van uw

vrienden opgewonden werden door de vrouwen, en u door de mannen (zie CGVS, p.10). Los van het feit

dat het in de Bengaalse context zeer weinig aannemelijk overkomt dat u er met vrienden ‘gay porn’ zou

kijken, komt het ook weinig overtuigend over dat u zich op een dergelijke manier, zo plots uit het niets,

van uw geaardheid bewust werd. Er door het CGVS op gewezen dat het enigszins bevreemdend is dat u

met vrienden naar ’gay porn’ zou kijken, liet u opmerkelijk genoeg optekenen dat dat eigenlijk niet riskant

is, dat jullie zeer vrij zijn (zie CGVS, p.12). Wat er ook van zij, gevraagd hoe u zich voelde wanneer u zich

dit realiseerde, kwam u opnieuw met een ontwijkend antwoord, u begon meteen over uw zoektocht naar

een partner. Pas nadat u opnieuw uitdrukkelijk naar uw gevoelens werd gevraagd, gaf u aan dat u zich

anders voelde. Meer kon u er echter niet over kwijt (zie CGVS, p.10). U kon nadien naar eigen zeggen

met niemand over uw geaardheid praten, omdat dat onmogelijk was in uw omgeving, wat gezien

uw bewering dat u met uw vrienden ook naar ’gay porn’ keek enigszins verbaast. U zou zich er opmerkelijk

genoeg ook helemaal geen vragen bij hebben gesteld (zie CGVS, p.11). Hoe dan ook werd u verder

gepolst om uw geaardheid en bewustwordingsproces te omschrijven, waarop u opmerkelijk genoeg

aangaf daar verder niets meer over te kunnen vertellen. Opnieuw specifiek gevraagd naar uw gevoelens,

bleek uw antwoord alweer weinig uitgebreid of overtuigend. U verwees in eerste instantie opnieuw naar

uw zoektocht naar een partner, en begon meteen over een seksuele relatie (zie CGVS, pp.11-12).

Dat u dergelijke moeite zou hebben om ook maar een beetje over uw gevoelens te praten tijdens uw

bewustwordingsproces en hiervoor zelfs nadrukkelijk en quasi- exclusief moet verwijzen naar de fysieke

contacten die u zou gehad hebben, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid.

Wat er ook van zij, ook uw verklaringen over uw ervaringen en relatie in Bangladesh konden

allerminst overtuigen. Zo werd u gevraagd te beschrijven hoe uw relatie, uw eerste en enige tot dusver

overigens, begon. Ook hier blonk uw antwoord weer uit in vaagheid en legde u alweer een opmerkelijke

nadruk op de seksuele kant van de zaak.

U leek de start van uw relatie immers gelijk te schakelen aan uw eerste seksuele gemeenschap. Hierbij

dient overigens opgemerkt dat u bij de DVZ het begin van jullie relatie al in 2012 plaatste (zie

DVZ Verklaring, pt.15b), terwijl u het op de vragenlijst van het CGVS, alsook tijdens uw persoonlijk

onderhoud met het CGVS over (mei) 2014 had.
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Uw uitleg, als zou u bedoeld hebben dat jullie sinds 2012 vrienden waren (zie CGVS, p.16), kan gezien

het overduidelijke verschil tussen beide allerminst overtuigen. Wat er ook van zij, uitdrukkelijk gevraagd

hoe uw relatie van vriendschap in een relatie evolueerde, verwees u opnieuw naar het moment

waarop jullie samen porno keken, een moment waarop nu blijkbaar ook uw vriend opgewonden geraakt

zou zijn. Hoe u precies te weten kwam dat hij interesse in u had, wist u helemaal niet te duiden. Waarom

u zich zelf tot hem aangetrokken voelde, kon u evenmin verduidelijken. U verwees uiteindelijk, nadat de

vraag u een derde keer werd gesteld, eerder oppervlakkig naar zijn familieachtergrond, jullie gelijkenissen,

zijn uiterlijk en zijn persoonlijkheid. Gevraagd zijn persoonlijkheid te omschrijven, kwam u niet verder dan

dat hij een gentleman is, een goed persoon en hij, net als u, vrij wil zijn. Meer kon u niet over uw partner

vertellen. Gevraagd wanneer u gevoelens voor uw partner begon te krijgen, gaf u aan dat dit einde 2013

begon. U zou toen al beseft hebben dat u homoseksueel was, u voegde er -in tegenstrijd met uw eerdere

verklaringen overigens- opmerkelijk genoeg aan toe dat u dat al sinds lang voelde. Gevraagd sinds

wanneer dat dan wel was, bleek dit eigenlijk helemaal niet zo lang te zijn, u hield het plots opnieuw bij

einde 2013 (zie CGVS, pp.12-14). Een opmerkelijke kronkel dus, die de geloofwaardigheid van uw

geaardheid verder onderuit haalt. Dat u uw partner en relatie op een dergelijke oppervlakkige en weinig

overtuigende manier zou omschrijven is weinig ernstig te noemen.

In ieder geval, dergelijke vage en opmerkelijke verklaringen wijzen op een flagrant gebrek aan

ervaringen en overtuigen het CGVS geenszins van de authenticiteit ervan. Een seksuele geaardheid is

een identiteit, een wezenlijk deel van iemands persoonlijkheid en draagt een proces van gevoelens en

beleving met zich mee.

Verder bleek u geenszins te kunnen overtuigen met betrekking tot uw seksuele contacten in Bangladesh.

U gaf immers aan dat jullie opvallend weinig voorzorgsmaatregelen namen wanneer jullie gemeenschap

hadden. Hoewel u verklaarde dat jullie meestal bij u of uw partner thuis seksuele betrekkingen hadden,

liet u optekenen dat u niet steeds de deur op slot deed (zie CGVS, p.16). Bovendien kwam uw partner

uit een zeer conservatieve familie, zo liet u meermaals optekenen. Dat jullie zelfs nog seksuele

betrekkingen hadden bij u thuis, nadat jullie al een eerste keer betrapt en daarom gewaarschuwd waren,

en zich daarbij zo achteloos gedroegen, bevestigt verder de ongeloofwaardigheid van uw relatie.

Ook bleek u ook een bijzonder geringe kennis te hebben over de homoseksuele gemeenschap, zowel in

uw land van herkomst, als in België. Zo verklaarde u dat homoseksualiteit in Bangladesh verboden

zou zijn, maar gevraagd naar de wetten die zich hierover uitspreken bleek u eigenlijk niet te weten of men

hiervoor veroordeeld kon worden, u had ‘geen idee of er een wet is tegen homo’s’ (zie CGVS, p.15). U

stelde daarnaast niet te weten of er ontmoetingsplaatsen zouden zijn voor homoseksuelen, noch bleek u

hier navraag naar te hebben gedaan. Evenmin kende u ook maar één Bengaalse prominente

homoseksuele persoonlijkheid. U vond dat vanzelfsprekend, omdat niemand ermee naar buiten zou

komen (zie CGVS, p.14). Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de naam Xulhaz Mannan u niets zei,

noch de naam Roopbaan (zie CGVS, p.15). Nochtans was eerstgenoemde de oprichter van het eerste

LGBT-magazine in Bangladesh, die nota bene in 2016 werd vermoord door extremisten, kort nadat hij

openlijk voor zijn geaardheid was uitgekomen. U kende verder ook geen organisaties die in Bangladesh

opkomen voor de rechten van homoseksuelen, noch bleek u hier ook maar enigszins naar geïnformeerd

te hebben. U had dat niet nodig, want had (al) een vriend en was gelukkig met hem, zo gaf u aan (zie

CGVS, p.14), wat gezien bovenstaande uiteraard allerminst overtuigt. Ook in Griekenland, of in België,

zou u geen contact hebben proberen opnemen met LGBT organisaties. Uw uitleg, dat u in Griekenland

de mogelijkheid en de tijd had (zie CGVS, p.15), overtuigt gezien bovenstaande en gezien de ernst van

de beweerde problemen allerminst. Ook in België had u overigens vanuit het centrum in de afgelopen

maanden contact kunnen opnemen met organisaties indien u zich werkelijk in nood had gevoeld. Een

dusdanig beperkte bagage omtrent uw eigen beweerde gemeenschap strookt geenszins met het profiel

dat u zichzelf tracht aan te meten.

Ten vierde komt logischerwijs ook de geloofwaardigheid van uw relaas in het gedrang, aangezien er geen

geloof kan worden gehecht aan uw vermeende geaardheid. Hoe dan ook zou de ongeloofwaardigheid van

uw relaas ook blijken uit volgende vaststellingen. Zo wordt de geloofwaardigheid van uw beweerde

problemen zoals gezegd op fundamentele wijze ondermijnd door de vaststelling dat u er na aankomst in

België in eerste instantie met geen woord over repte, noch bij de luchtvaartpolitie, noch bij de DVZ nadat

u werd overgebracht naar het gesloten centrum.

U kwam hier tijdens uw asielprocedure dan wel mee op de proppen, ook deze verklaringen konden echter

allerminst overtuigen. Dat u met uw partner seksuele betrekkingen had in uw kamer, terwijl de lokale imam

in de kamer ernaast op uw vader zat te wachten, tart gezien de context al elke verbeelding.
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U gaf daarvoor als uitleg dat u niet wist dat de imam daar was (zie CGVS, p.17), wat evenwel niet strookt

met uw eerdere verklaringen op de vragenlijst van het CGVS (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5). Dat jullie na

afloop beide enkel gekleed in een t-shirt diezelfde kamer zouden uit (respectievelijk binnen) komen, is nog

frappanter. Zelfs als u niet wist dat de imam daar zat, liep u daardoor nog een ernstig risico betrapt te

worden door uw eigen familie. Uw uitleg, dat uw familie wist dat jullie vrienden waren en niets anders

vermoedde (zie CGVS, p.17), overtuigt gezien de context allerminst. Dat u dan nadien, nadat de imam

zijn vermoedens binnen de lokale gemeenschap en ook aan uw vader kenbaar had gemaakt en jullie

gewaarschuwd had, zich nog een tweede keer op heterdaad zou laten betrappen in uw eigen kamer, doet

de geloofwaardigheid van uw relaas finaal teniet. Uw uitleg, dat uw vriend vaak naar u thuis kwam, ’het

normaal was’ en u niet had gedacht dat ze zoiets zouden doen (zie CGVS, p.18), is allesbehalve ernstig

te noemen. U had daarnaast ook de grootste moeite beide incidenten duidelijk in de tijd te plaatsen. Op

de vragenlijst van het CGVS kwam u niet verder dan de verklaring dat het eerste incident zich voordeed

’op een dag’, het tweede situeerde u op 25 juni 2018 (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5). Tijdens uw onderhoud

met het CGVS gaf u dan weer aan dat het eerste incident zich voordeed op 25 juni 2018 (zie CGVS, p.17).

Daarnaast liepen ook uw verklaringen over de mensen die u de tweede keer betrapt zouden

hebben, opvallend uiteen. Waar u het op de vragenlijst van het CGVS nog had over lokale extremistische

moslims (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5), waren het tijdens uw onderhoud met het CGVS plots (gewoon)

’de buren, de oudere en jongere generatie, de lokale mensen’ (zie CGVS, p.18). Wat er ook van zij, dat u

na dit tweede incident nog enkele dagen in uw gemeenschap kon vertoeven, weliswaar genegeerd door

de anderen, en dan plots toch moet vertrekken en daarbij uw partner achterlaat, kan de

ongeloofwaardigheid van uw relaas alleen maar bevestigen. Dat u nadien niet eens zelf naar het lot van

uw partner geïnformeerd zou hebben, maar dat van de groepering die u over de telefoon zou bedreigd

hebben zou moeten vernemen, spreekt verder boekdelen (zie CGVS, pp.18-19). Overigens liepen ook uw

verklaringen over het tijdstip van de dreigtelefoons uiteen. Op de vragenlijst van het CGVS plaatste u deze

nog voor uw vertrek uit uw dorp, ze zouden namelijk de aanleiding geweest zijn voor uw moeder om u

aan te zetten te vluchten (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5). Tijdens uw onderhoud met het CGVS gaf u aan

dat u de dreigtelefoontjes kreeg op 30 juni 2018, dus enkele dagen na uw vertrek uit het dorp (zie

CGVS, pp.18-19).

U gaf ten slotte ook aan dat er een klacht tegen u zou zijn ingediend door de vader van uw partner, en

legde ter staving daarvan ook enkele documenten neer, maar ook hieraan kan allerminst geloof worden

gehecht. Zo kan om te beginnen 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. Verder blijkt zoals vermeld uit toegevoegde informatie dat

(ver)als(t)e documenten vaak voorkomen in Bangladesh. Voorts is het, zeker gezien de ernst van de door

u aangehaalde problemen, uiterst bevreemdend dat u zich klaarblijkelijk zelfs de moeite niet heeft getroost

uw eigen documenten te lezen. U bleek zelfs niet goed te weten welk document u precies neerlegde. U

had het enkel over ’de klacht’ (zie CGVS, p.3), terwijl het in wezen drie verschillende stukken zijn. U wist

ook niet of u in Bangladesh over een advocaat beschikt of niet (zie CGVS, p.20). Nochtans blijkt uit

toegevoegde informatie dat enkel een advocaat een certified copy van juridische stukken kan opvragen.

Dat uw familieleden de documenten op de rechtbank gehaald zouden hebben, zoals u aangaf (zie CGVS,

p.3), blijkt dan ook onmogelijk. Wat u dan ten slotte opmerkelijk genoeg wel wist, is dat uw naam op de

klacht verkeerd geschreven zou zijn. Er zou namelijk ’Mohammed’ aan uw naam zijn toegevoegd (zie

CGVS, p.4), wat zoals blijkt uit toegevoegde informatie onmogelijk is bij officiële gerechtelijke stukken.

Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, zodat u noch

de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend. U brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in uw land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend

conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het dossier

die de toekenning van een Subsidiaire Beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

De overige documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas vermogen niet bovenstaande

appreciatie in positieve zin om te buigen.

Immers legde u slechts enkele weinigzeggende foto’s neer van u samen met uw beweerde partner. Het

volstaat hierbij op te merken dat aan dergelijk privébeeldmateriaal geen bewijswaarde kan worden

toegekend daar deze door mogelijke enscenering geen garantie bieden van wat wordt
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afgebeeld. Dergelijke beelden zouden hoogstens kunnen staven dat u bevriend bent met deze man, doch

niets meer. In geen geval bewijst dit dat dat u geslachtsgemeenschap zou hebben gehad en al zeker niet

een eventuele seksuele geaardheid.

De informatie waarop het CGVS zich beroept werd toegevoegd aan het administratieve dossier (zie

blauwe map).

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert aan als volgt:

“A. Aangaande de weigering van de hoedanigheid van vluchteling

Schending van de artikelen 48/3 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Doordat, eerste onderdeel, verwerende partij ten onrechte stelt dat door zogenaamd "essentiële

informatie" achter te houden of tegenstrijdige verklaringen af te leggen in verband met zijn reisweg

verzoeker zijn plicht tot medewerking zou hebben geschonden;

Terwijl dat het iemand die meent in gevaar te zijn in zijn land van herkomst en dit land dus wil en moet

ontvluchten niet kan verweten worden valse documenten aan te wenden of deze documenten te

manipuleren of hieromtrent valse verklaringen af te leggen;

Dat het aanwenden van valse documenten of verklaringen inzake reisweg immers geen uitstaans heeft

met de werkelijke motieven die verzoeker ertoe genoopt hebben een aanvraag tot internationale

bescherming in te dienen in België, nl. zijn homoseksualiteit;

Dat verwerende partij op dit punt van de bestreden beslissing niet mag besluiten dat de vaststellingen op

fundamentele wijze de algemene geloofwaardigheid van verzoeker reden waarom verzoeker

internationale bescherming aanvraagt nog niet eens aan de orde is gekomen.

Doordat, tweede onderdeel, verwerende partij ten onrechte verzoeker verwijt dat zijn aanvraag tot

internationale bescherming als laattijdig dient te worden beschouwd;

Terwijl dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud uitleg verschafte waarom hij zijn aanvraag tot

internationale bescherming niet in Griekenland maar wel in België wilde indienen;

Doordat, derde onderdeel, verwererende partij ten onrechte stelt dat er geen geloof kan worden gehecht

aan de seksuele geaardheid van verzoeker;

Dat verwerende partij haar argumentatie op dit punt kracht poogt bij te zetten door de stellen dat verzoeker

niets vertelde over zijn seksuele geaardheid toen hij door de luchtvaartpolitie werd aangehouden of toen

hij later werd opgenomen in het gesloten centrum te Merksplas;

Terwijl dat het niet hoeft te verwonderen dat verzoeker niet zomaar aan de eerste de beste persoon de

problematiek rond zijn seksuele geaardheid uit de doeken wil doen en dat hij dit uiteraard liever deed in

het daartoe aangepaste kader, i.e. in het kader van zijn aanvraag tot internationale bescherming waar hij

dus zijn verhaal kwijt kan bij de daartoe bevoegde en opgeleide personen;

Doordat, vierde onderdeel, verwerende partij ten onrechte stelt dat de verklaringen van verzoeker omtrent

zijn bewustwordingsproces inzake zijn homoseksualiteit niet kunnen overtuigen;

Dat ter ondersteuning van haar argumentatie verwerende partij geenszins uitlegt waarom zij de uitleg van

verzoeker niet als afdoende beschouwd;

Terwijl dat verzoeker het in eerste instantie betreurt dat in een potentieel gevoelig dossier als het zijne

verwerende partij het afdoende heeft beschouwd het persoonlijk onderhoud met verzoeker middels

videoconferentie te laten plaatsvinden;

Dat het zeker niet kan worden uitgesloten dat middels een scherm en met de tolk op afstand de protection

officer niet alle nuances heeft kunnen vastleggen omtrent de beleving door verzoeker van zijn

homoseksualiteit;



RvV X Pagina 8

Dat verwerende partij het zo ongeloofwaardig acht dat verzoeker stelt "plots" zijn homoseksualiteit te

hebben ontdekt in 2013;

Dat in 2013 verzoeker 18 jaar jong was; dat het goed mogelijk is dat hij - wanneer daarom nu gevraagd -

hij de ontdekking van zijn homoseksualiteit als "plots" had ervaren;

Dat verwerende partij in de bestreden beslissing niet uitlegt hoe een man dan wel achter zijn

homoseksualiteit zou moeten komen op een voor verwerende partij geloofwaardige wijze;

Dat verzoeker niet goed begrijpt waarom het niet geloofwaardig zou overkomen als verzoeker de start

van zijn relatie gelijk schakelt aan zijn eerste seksuele gemeenschap;

Dat verzoeker evenmin begrijpt waarom zijn relaas omtrent de beleving van zijn homoseksualiteit aan

geloofwaardigheid zou inboeten omdat verzoeker de nadruk zou leggen op de seksuele handelingen die

hij binnen zijn relatie stelt;

Dat verzoeker ook niet inziet waarom de gewaarwording dat iemand “zich anders voelt” niet zou kunnen

gelden als een nakende bewustwording van zijn homoseksualiteit of andere afwijkende gevoelstoestand

waartoe men zich aangetrokken voelt;

Doordat, vijfde onderdeel, verwerende partij ten onrechte stelt dat verzoeker geenszins kan overtuigen

met betrekking tot zijn seksuele contacten in Bangladesh;

Terwijl dat verzoeker stelt dat het houden van de seksuele contacten het veiligste kon gebeuren bij hem

thuis omdat ze dan wisten wie er precies in de buurt kon zijn;

Doordat, zesde onderdeel, verwerende partij verzoeker ten onrechte verwijt een gebrek aan kennis te

hebben omtrent de homoseksuele gemeenschap zowel in Bangladesh als in België;

Terwijl, dat verzoeker hieromtrent duidelijke en coherente antwoorden heeft gegeven tijdens zijn

persoonlijk onderhoud;

Dat men zich kan voorstellen dat verzoeker niet uit de kast wenst te komen om redenen die hem eigen

zijn en die zijn privé-leven aanbelangen, zeker in een land als Pakistan; verzoeker kan niet verplicht

worden contact te zoeken met LGBT organisaties in Pakistan of België om zijn geloofwaardigheid kracht

bij te zetten;

Dat verzoeker inderdaad meer de zeer vijandige reactie van de lokale en landelijke gemeenschap vreest

(in plaats van de wettelijke reglementering inzake homoseksualiteit in Bangladesh) nu het niet zelden

voorkomt dat mensen die voor hun homoseksualiteit uitkomen in Bangladesh worden vermoord door

extremisten; dat in de bestreden beslissing hiervan zelf het geval van Xulhaz Mannan wordt aangehaald;

(men verwijst ook naar het geval van Asia Bibi tegen de Pakistaanse Staat (blasfemie) waarbij de

uiteindelijke vrijspraak door het Hoogste gerechtshof in 2018 een volkswoede op gang bracht die tot

gevolg had dat Mevrouw Asia BIBI internationale bescherming aanvroeg en verkreeg in Canada en dat

haar advocaat zich moest verschuilen uit vrees het slachtoffer te worden van een lynchpartij in Pakistan;

Dat verwerende partij uit het oog verliest dat sinds zijn aankomst in België verzoeker in administratieve

detentie verblijft en hij dus bezwaarlijk zijn homosekseksueel leven kan beleven, in tegenstelling tot wat

verwerende partij lijkt te suggereren;

Doordat, zevende onderdeel, verwerende partij nog ten onrechte stelt dat verzoeker geen afdoende

kennis zou hebben omtrent de documenten die verzoeker neerlegde in verband met zijn klacht die tegen

hem werd ingediend door de vader van R.;

Terwijl dat verzoeker hieromtrent eveneens aannemelijke en geloofwaardige verklaringen aflegde tijdens

zijn persoonlijk onderhoud;

Dat niets uit sluit dat de familie van verzoeker beroep zou hebben gedaan op een advocaat om de

gerechtsdocumenten in verband met de voornoemde klacht te kunnen bemachtigen;

Dat het goed mogelijk is dat de naam en tussenkomst van de advocaat niet werden doorgegeven aan

verzoeker: het is wel een feit dat er documenten aangaande de klacht werden voorgelegd waarvan de

valsheid door verwerende partij niet werd aangetoond.

Dat op grond van het voorafgaande moet blijken dat aan de homoseksualiteit van verzoeker wel degelijk

een afdoende vorm van geloofwaardigheid kleeft;

Dat minstens moet worden geoordeeld dat verzoeker zich van zijn samenwerkingsplicht heeft gekweten

maar dat verwerende partij haar onderzoeksplicht niet ten voile is nagekomen;

Dat mocht uw Raad niet over kunnen gaan het verlenen van internationale bescherming aan verzoeker

dan toch minstens de bestreden beslissing nietig dient te worden verklaard zodat het dossier kan worden

teruggestuurd naar verwerende partij met het oog op verder onderzoek.”

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).
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Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, wordt de bestreden beslissing bijgetreden dat verzoeker kan

worden aangewreven dat hij valse documenten heeft aangewend of documenten heeft gemanipuleerd en

hierover bovendien tegenstrijdige en manifest onjuiste verklaringen afgelegd. In de motivering wordt

immers niet enkel ingegaan op het kwestieuze reisdocument dat verzoeker heeft gebruikt. Daarenboven

legt verzoeker tegenstrijdige verklaringen af over zijn reisweg en houdt hij informatie achter over de

documenten die zijn identiteit, herkomst, plaatsen van eerder verblijf en reisroute kunnen duiden.

Verzoeker brengt verder ook geen enkel ander document ter staving van deze relevante elementen ter

ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming aan. Bijgevolg bevestigt de Raad dat deze

vaststellingen op zich al op fundamentele wijze verzoekers algemene geloofwaardigheid ondermijnen.

Immers, indien verzoeker het nodig acht om over deze elementen niet open en eerlijk de nodige informatie

te verschaffen, dan heeft dit uiteraard ook gevolgen voor de beoordeling van het asielrelaas op zich.

Verzoeker ontkent slechts de vaststelling dat hij zijn verzoek om internationale bescherming laattijdig heeft

gedaan, terwijl zijn uitleg hiervoor geenszins de pertinente vaststellingen in de bestreden beslissing

hieromtrent kan weerleggen. Zijn vage argument dat hij hierover een uitleg verschafte, staat in schril

contract met de vaststelling dat verzoeker verklaarde dat hij verschillende maanden of langer in

Griekenland heeft verbleven, en stelde dat hij er enkel asiel zou vragen indien hij werd opgepakt door de

politie en ook in België eerst aangaf dat hij slechts op doorreis was naar Frankrijk, zonder enige indicatie

dat hij zijn land van herkomst zou zijn ontvlucht omwille van een vrees voor vervolging omwille van zijn

homoseksuele geaardheid.

Verder motiveert de bestreden beslissing terecht dat verzoekers vermeende geaardheid, zijn

bewustwording daartoe, zijn relaties en zijn kennis omtrent ‘de gemeenschap’ niet overtuigen. De stelling

in het verzoekschrift dat de bestreden beslissing niet uitlegt waarom verzoekers uitleg niet als afdoende

wordt beschouwd blijkt uit een eenvoudige lezing van de motieven.

Verzoekers standpunt dat het best mogelijk is dat hij zijn geaardheid plots heeft ervaren in 2013 en dit

linkt aan zijn eerste seksuele gemeenschap, spreekt het besluit van de commissaris-generaal tegen, maar

stelt de vaststellingen over zijn bewustwordingsproces niet in een ander daglicht. Zonder afbreuk te willen

doen aan de overige motieven in de bestreden beslissing op dit punt, typeert verzoekers gebrek aan het

kunnen duiden van (zijn) gevoelens bij dit bewustwordingsproces, om te besluiten dat zijn relaas niet

overtuigt. Het persoonlijk onderhoud dat middels een videoconferentie werd georganiseerd kan weliswaar

zorgen voor een afstand, maar de Raad stelt vast dat er geen concrete indicaties in het dossier zijn dat

“nuances” zijn verloren gegaan die een invloed zouden kunnen hebben gehad op de besluitvorming. De

bestreden beslissing komt immers om velerlei redenen tot het oordeel dat verzoeker vage en opmerkelijke

verklaringen aflegt die wijzen op een flagrant gebrek aan ervaringen, zodat deze niet overtuigen. Een

seksuele geaardheid is een identiteit, een wezenlijk deel van iemands persoonlijkheid en draagt een

proces van gevoelens en beleving met zich mee, wat hier niet het geval is.

Verzoekers argument dat hij thuis seksueel contact had met zijn partner, omdat dit het veiligst was, doet

geen afbreuk aan het feit dat verzoeker niet steeds de deur op slot deed en bijzonder weinig

voorzorgsmaatregelen nam.

Tijdens het persoonlijk onderhoud zou verzoeker duidelijke en coherente antwoorden hebben gegeven

over de homoseksuele gemeenschap, maar hij licht niet concreet toe welke dit dan zouden zijn geweest.

In de bestreden beslissing wordt terecht vermeld dat verzoeker een bijzonder geringe kennis heeft van de

homoseksuele gemeenschap, zowel in Bangladesh, als in Griekenland en België. Zijn toelichting over de

toestand in Pakistan komt weinig overtuigend over. Ook het feit dat verzoeker thans in een gesloten

centrum verblijft, zou niet kunnen hebben verhinderen om contact op te nemen met organisaties indien

hij zich werkelijk in nood had gevoeld.

Tot slot kan verzoeker slechts volharden in zijn verklaringen over de voorgelegde documenten zoals

afgelegd tijdens het persoonlijk onderhoud, maar dit neemt niet weg dat verzoeker blijkbaar niet op de

hoogte was van het feit dat zijn familie een beroep moet hebben gedaan op een advocaat om

gerechtsdocumenten te ontvangen.
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Het is ook frappant dat verzoeker zelfs de moeite niet deed om te weten welke documenten hij heeft

voorgelegd, aangezien hij drie verschillende documenten heeft voorgelegd, maar zelf enkel spreekt over

een klacht. De bewijswaarde van stukken uit Bangladesh wordt verder terecht geringschat, te meer deze

worden voorgelegd in het kader van ongeloofwaardige verklaringen en valse of vervalste documenten

vaak voorkomen in Bangladesh (Landeninformatie, stuk 11, nr. 1).

De bestreden beslissing steunt op goede gronden die steunen in het administratief dossier, en wordt bij

gebrek aan een dienstig verweer integraal overgenomen:

“Ten eerste merkt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op dat

uw algemene geloofwaardigheid ernstig wordt ondermijnd door de vaststelling dat u bepaalde essentiële

informatie hebt trachten achter te houden. Op een verzoeker om internationale bescherming rust nochtans

de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante

elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over het verzoek om

internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt

en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, herkomst, plaatsen van eerder

verblijf, asielrelaas en reisroute. Uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en uw reisdocument

blijkt evenwel duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking. U werd immers bij

aankomst in België door de politie betrapt met een paspoort waaruit twee bladzijden waren verwijderd, én

waarin zich een valse Griekse verblijfsvergunning bevond. U verklaarde dat u geen idee had hoe dat

gebeurd was, dat u uw paspoort vanuit Iran terug naar Bangladesh had gestuurd, en het nadien terug had

gekregen, zonder die twee bewuste pagina’s evenwel, om het vervolg van uw reis af te kunnen leggen

(zie CGVS, p.7-8). Een dergelijke uitleg kan op zich uiteraard al allerminst overtuigen. Bovendien legde u

ook tegenstrijdige verklaringen af over uw reisweg zelf. Zo had u ten overstaan van de DVZ, bij aankomst

in het gesloten centrum, nog verklaard dat u vanuit Bangladesh, over Pakistan, naar Iran was gereisd (zie

‘Volledige Weerslag van het gesprek dat met de vreemdeling werd gevoerd in het kader van het

hoorrecht’, DVZ (CID), vraag 3). Tijdens uw asielprocedure gaf u echter steevast aan dat u op legale wijze

met uw eigen paspoort, van Bangladesh over Oman was gereisd, van waaruit u dan illegaal verder

doorreisde naar Iran (zie DVZ Verklaring, pt.31; CGVS, p.6). Hierop gewezen, kwam u niet verder dan

een loutere ontkenning van uw eerdere verklaring (zie CGVS, p.7). Daarnaast had u bij de DVZ ook laten

optekenen dat u gedurende een jaar in Griekenland had verbleven (zie CID, vraag 8), wat alweer iets

compleet anders is dan de zeven maanden waar u tijdens uw asielprocedure van sprak (zie DVZ

Verklaring, pt.31; CGVS, p.6). Hierop gewezen, kwam u opnieuw niet verder dan een loutere ontkenning

(zie CGVS, p.8). Dit doet overigens ook ernstige vragen rijzen bij uw beweerde vertrekdatum. Ten slotte

legde u ook geen andere documenten neer die uw reis, of delen ervan, zouden kunnen staven, zoals

tickets, foto’s of documenten van uw visumaanvraag voor Oman. U gaf aan wel een ‘smart card’ verkregen

te hebben, maar deze -behoorlijk stereotiep- onderweg verloren te zijn wanneer uw rugzak uit de boot in

het water viel (zie CGVS, p.8). Dient hieraan toegevoegd dat u bij de DVZ nog had aangegeven nooit een

identiteitskaart verkregen te hebben (zei DVZ Verklaring, pt.25), wat volgens bijgevoegde informatie ook

niet kan, gezien u hierover dient te beschikken om een paspoort te kunnen verkrijgen. Wat er ook van zij,

deze vaststellingen ondermijnen al op fundamentele wijze uw algemene geloofwaardigheid.

Ten tweede dient vastgesteld dat u pas laattijdig een verzoek om internationale bescherming indiende. U

verklaarde immers al in september 2018 in Europa aangekomen te zijn. U zou nog verschillende

maanden/een jaar in Griekenland verbleven hebben, zonder een verzoek om internationale bescherming

in te dienen. U gaf hiervoor in eerste instantie als uitleg dat u daartoe de mogelijkheid niet had gekregen,

omdat u meestal in het dorp verbleef en u daar niet de mogelijkheid had. Erop gewezen dat u net tevoren

nog had laten optekenen dat u naar de stad was teruggekeerd, wijzigde u uw uitleg. U zou nu geen

informatie hebben gehad, en in het begin slechts kort in de stad geweest zijn. Dat u hieraan nog zou

toevoegen dat je in Griekenland (alleen) asiel aanvraagt als je door de politie wordt gearresteerd (zie

CGVS, p.7), doet ook de geloofwaardigheid van uw gewijzigde uitleg teniet. Daarnaast gaf u in België in

eerste instantie ook aan hier eigenlijk alleen maar op doorreis te zijn naar Frankrijk, waar uw familie zou

wonen (zie CID, vraag 2). Dat u nadien toch een verzoek om internationale bescherming in België zou

indienen, en daarbij zou aangeven dat u dat deed omdat de mensenrechten hier worden gerespecteerd

(zie DVZ Verklaring, pt.27), spreekt boekdelen. Wat er ook van zij, deze vaststellingen ondermijnen op

zeer ernstige wijze uw nood aan bescherming.

Een dergelijke houding kan immers moeilijk in overeenstemming worden gebracht met het hebben van

een vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
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Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben en stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan redelijkerwijs

verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en althans binnen een redelijke termijn deze

beschermingsmodaliteiten aangrijpt. Dat u hier zolang mee wachtte wijst er op dat u weinig belang hechtte

aan het verkrijgen van deze internationale bescherming.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen al ten zeerste de oprechtheid van uw verklaringen en van uw

nood aan internationale bescherming. Dat er verder weinig geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

geaardheid blijkt ten derde uit volgende vaststellingen.

Vooreerst slaagde u er niet in een overtuigende verklaring aan te brengen waarom u naliet uw (problemen

owv uw) geaardheid naar voren te brengen tijdens uw interviews bij de luchtvaartpolitie en de Cel

Identificatie van de DVZ. Bij de luchtvaartpolitie gaf u enkel aan op bezoek te zijn in België. Gevraagd

waarom u niet terug kan naar uw land van herkomst, hield u het er bij dat u niet terug wil, omdat uw land

voor u niet veilig is. U repte er met geen woord over (eventuele problemen owv) uw geaardheid (zie

Interview Hoorrecht, vragen 2&3). Nog frappanter zijn de verklaringen die u aflegde bij aankomst in het

gesloten centrum. Daar liet u immers niet alleen optekenen gewoon op doorreis te zijn naar Frankrijk, u

gaf er ook aan problemen in uw land te hebben omdat u moslim bent. Het zou daarom zijn dat u naar

Europa gevlucht was, zo voegde u nog toe (zie CID, vraag 6). Hierop gewezen, had u alweer geen

afdoende uitleg. U kwam niet verder dan de stelling dat het u niet gevraagd zou zijn, dat men u enkel

gevraagd zou hebben hoe u hier kwam en u daarop had geantwoord (zie CGVS, p.9), wat evenwel niet

overeenkomt met de weerslag van dit interview. Dergelijke houding is alweer weinig verenigbaar met een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade en doet vermoeden dat u een

eerder opportunistisch verzoek hebt ingediend, meer dan dat u wel degelijk homoseksueel zou zijn.

Verder konden ook uw verklaringen over uw vermeende geaardheid, de bewustwording daartoe, uw

relaties en uw kennis omtrent de ‘gemeenschap’ allerminst overtuigen.

Zo verklaarde u homoseksueel te zijn en werd u dan ook gevraagd uw geaardheid of seksualiteit te

omschrijven. U gaf in eerste instantie aan dat u van kindsbeen af op uw eigen voorwaarden wilde leven,

in vrijheid, en later voelde dat u meer van mannen dan vrouwen hield. Gevraagd hoe u uw seksualiteit

vandaag de dag omschrijft, antwoordde u opmerkelijk genoeg dat u een (vrouwelijk) familielid had dat van

u hield en seks met u wilde, maar u geen seks met haar wilde. Opnieuw gevraagd uw seksualiteit te

beschrijven, gaf u aan dat u zich niet aangetrokken voelde tot vrouwen, maar mannen verkiest. Overigens

bleek het begrip ‘gay’ u opmerkelijk genoeg onbekend in de oren (zie CGVS, p.9). U slaagde er niet in om

duidelijker te zijn omtrent uw geaardheid, wat op zich al uiterst bevreemdend is.

Voorts bleken ook uw verklaringen over het bewustwordingsproces dat hieraan vooraf gegaan zou zijn,

allerminst overtuigend. Zo liet u optekenen dat u zich einde 2013 plots, en in eerste instantie ook zonder

enige concrete aanleiding, zou hebben gerealiseerd dat u eigenlijk mannen boven vrouwen verkoos.

Daargelaten dit op zich al een opmerkelijke omschrijving is, zou u er daarna evenwel aan toevoegen dat

u met vrienden soms porno keek, ‘allebei, homo en met vrouw’, en de meeste van uw vrienden

opgewonden werden door de vrouwen, en u door de mannen (zie CGVS, p.10). Los van het feit dat het

in de Bengaalse context zeer weinig aannemelijk overkomt dat u er met vrienden ‘gay porn’ zou kijken,

komt het ook weinig overtuigend over dat u zich op een dergelijke manier, zo plots uit het niets, van uw

geaardheid bewust werd. Er door het CGVS op gewezen dat het enigszins bevreemdend is dat u met

vrienden naar ’gay porn’ zou kijken, liet u opmerkelijk genoeg optekenen dat dat eigenlijk niet riskant is,

dat jullie zeer vrij zijn (zie CGVS, p.12). Wat er ook van zij, gevraagd hoe u zich voelde wanneer u zich dit

realiseerde, kwam u opnieuw met een ontwijkend antwoord, u begon meteen over uw zoektocht naar een

partner. Pas nadat u opnieuw uitdrukkelijk naar uw gevoelens werd gevraagd, gaf u aan dat u zich anders

voelde. Meer kon u er echter niet over kwijt (zie CGVS, p.10). U kon nadien naar eigen zeggen met

niemand over uw geaardheid praten, omdat dat onmogelijk was in uw omgeving, wat gezien uw bewering

dat u met uw vrienden ook naar ’gay porn’ keek enigszins verbaast. U zou zich er opmerkelijk genoeg ook

helemaal geen vragen bij hebben gesteld (zie CGVS, p.11). Hoe dan ook werd u verder gepolst om uw

geaardheid en bewustwordingsproces te omschrijven, waarop u opmerkelijk genoeg aangaf daar verder

niets meer over te kunnen vertellen. Opnieuw specifiek gevraagd naar uw gevoelens, bleek uw antwoord

alweer weinig uitgebreid of overtuigend. U verwees in eerste instantie opnieuw naar uw zoektocht naar

een partner, en begon meteen over een seksuele relatie (zie CGVS, pp.11-12).

Dat u dergelijke moeite zou hebben om ook maar een beetje over uw gevoelens te praten tijdens uw

bewustwordingsproces en hiervoor zelfs nadrukkelijk en quasi- exclusief moet verwijzen naar de fysieke

contacten die u zou gehad hebben, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid.
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Wat er ook van zij, ook uw verklaringen over uw ervaringen en relatie in Bangladesh konden allerminst

overtuigen. Zo werd u gevraagd te beschrijven hoe uw relatie, uw eerste en enige tot dusver overigens,

begon. Ook hier blonk uw antwoord weer uit in vaagheid en legde u alweer een opmerkelijke nadruk op

de seksuele kant van de zaak. U leek de start van uw relatie immers gelijk te schakelen aan uw eerste

seksuele gemeenschap. Hierbij dient overigens opgemerkt dat u bij de DVZ het begin van jullie relatie al

in 2012 plaatste (zie DVZ Verklaring, pt.15b), terwijl u het op de vragenlijst van het CGVS, alsook tijdens

uw persoonlijk onderhoud met het CGVS over (mei) 2014 had. Uw uitleg, als zou u bedoeld hebben dat

jullie sinds 2012 vrienden waren (zie CGVS, p.16), kan gezien het overduidelijke verschil tussen beide

allerminst overtuigen. Wat er ook van zij, uitdrukkelijk gevraagd hoe uw relatie van vriendschap in een

relatie evolueerde, verwees u opnieuw naar het moment waarop jullie samen porno keken, een moment

waarop nu blijkbaar ook uw vriend opgewonden geraakt zou zijn. Hoe u precies te weten kwam dat hij

interesse in u had, wist u helemaal niet te duiden. Waarom u zich zelf tot hem aangetrokken voelde, kon

u evenmin verduidelijken. U verwees uiteindelijk, nadat de vraag u een derde keer werd gesteld, eerder

oppervlakkig naar zijn familieachtergrond, jullie gelijkenissen, zijn uiterlijk en zijn persoonlijkheid.

Gevraagd zijn persoonlijkheid te omschrijven, kwam u niet verder dan dat hij een gentleman is, een goed

persoon en hij, net als u, vrij wil zijn. Meer kon u niet over uw partner vertellen. Gevraagd wanneer u

gevoelens voor uw partner begon te krijgen, gaf u aan dat dit einde 2013 begon. U zou toen al beseft

hebben dat u homoseksueel was, u voegde er -in tegenstrijd met uw eerdere verklaringen overigens-

opmerkelijk genoeg aan toe dat u dat al sinds lang voelde. Gevraagd sinds wanneer dat dan wel was,

bleek dit eigenlijk helemaal niet zo lang te zijn, u hield het plots opnieuw bij einde 2013 (zie CGVS, pp.12-

14). Een opmerkelijke kronkel dus, die de geloofwaardigheid van uw geaardheid verder onderuit haalt.

Dat u uw partner en relatie op een dergelijke oppervlakkige en weinig overtuigende manier zou

omschrijven is weinig ernstig te noemen.

In ieder geval, dergelijke vage en opmerkelijke verklaringen wijzen op een flagrant gebrek aan ervaringen

en overtuigen het CGVS geenszins van de authenticiteit ervan. Een seksuele geaardheid is een identiteit,

een wezenlijk deel van iemands persoonlijkheid en draagt een proces van gevoelens en beleving met zich

mee.

Verder bleek u geenszins te kunnen overtuigen met betrekking tot uw seksuele contacten in Bangladesh.

U gaf immers aan dat jullie opvallend weinig voorzorgsmaatregelen namen wanneer jullie gemeenschap

hadden. Hoewel u verklaarde dat jullie meestal bij u of uw partner thuis seksuele betrekkingen hadden,

liet u optekenen dat u niet steeds de deur op slot deed (zie CGVS, p.16). Bovendien kwam uw partner uit

een zeer conservatieve familie, zo liet u meermaals optekenen. Dat jullie zelfs nog seksuele betrekkingen

hadden bij u thuis, nadat jullie al een eerste keer betrapt en daarom gewaarschuwd waren, en zich daarbij

zo achteloos gedroegen, bevestigt verder de ongeloofwaardigheid van uw relatie.

Ook bleek u ook een bijzonder geringe kennis te hebben over de homoseksuele gemeenschap, zowel in

uw land van herkomst, als in België. Zo verklaarde u dat homoseksualiteit in Bangladesh verboden zou

zijn, maar gevraagd naar de wetten die zich hierover uitspreken bleek u eigenlijk niet te weten of men

hiervoor veroordeeld kon worden, u had ‘geen idee of er een wet is tegen homo’s’ (zie CGVS, p.15). U

stelde daarnaast niet te weten of er ontmoetingsplaatsen zouden zijn voor homoseksuelen, noch bleek u

hier navraag naar te hebben gedaan. Evenmin kende u ook maar één Bengaalse prominente

homoseksuele persoonlijkheid. U vond dat vanzelfsprekend, omdat niemand ermee naar buiten zou

komen (zie CGVS, p.14). Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de naam Xulhaz Mannan u niets zei,

noch de naam Roopbaan (zie CGVS, p.15). Nochtans was eerstgenoemde de oprichter van het eerste

LGBT-magazine in Bangladesh, die nota bene in 2016 werd vermoord door extremisten, kort nadat hij

openlijk voor zijn geaardheid was uitgekomen. U kende verder ook geen organisaties die in Bangladesh

opkomen voor de rechten van homoseksuelen, noch bleek u hier ook maar enigszins naar geïnformeerd

te hebben. U had dat niet nodig, want had (al) een vriend en was gelukkig met hem, zo gaf u aan (zie

CGVS, p.14), wat gezien bovenstaande uiteraard allerminst overtuigt. Ook in Griekenland, of in België,

zou u geen contact hebben proberen opnemen met LGBT organisaties. Uw uitleg, dat u in Griekenland

de mogelijkheid en de tijd had (zie CGVS, p.15), overtuigt gezien bovenstaande en gezien de ernst van

de beweerde problemen allerminst. Ook in België had u overigens vanuit het centrum in de afgelopen

maanden contact kunnen opnemen met organisaties indien u zich werkelijk in nood had gevoeld. Een

dusdanig beperkte bagage omtrent uw eigen beweerde gemeenschap strookt geenszins met het profiel

dat u zichzelf tracht aan te meten.

Ten vierde komt logischerwijs ook de geloofwaardigheid van uw relaas in het gedrang, aangezien er geen

geloof kan worden gehecht aan uw vermeende geaardheid. Hoe dan ook zou de ongeloofwaardigheid

van uw relaas ook blijken uit volgende vaststellingen.
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Zo wordt de geloofwaardigheid van uw beweerde problemen zoals gezegd op fundamentele wijze

ondermijnd door de vaststelling dat u er na aankomst in België in eerste instantie met geen woord over

repte, noch bij de luchtvaartpolitie, noch bij de DVZ nadat u werd overgebracht naar het gesloten centrum.

U kwam hier tijdens uw asielprocedure dan wel mee op de proppen, ook deze verklaringen konden echter

allerminst overtuigen. Dat u met uw partner seksuele betrekkingen had in uw kamer, terwijl de lokale imam

in de kamer ernaast op uw vader zat te wachten, tart gezien de context al elke verbeelding. U gaf daarvoor

als uitleg dat u niet wist dat de imam daar was (zie CGVS, p.17), wat evenwel niet strookt met uw eerdere

verklaringen op de vragenlijst van het CGVS (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5). Dat jullie na afloop beide

enkel gekleed in een t-shirt diezelfde kamer zouden uit (respectievelijk binnen) komen, is nog frappanter.

Zelfs als u niet wist dat de imam daar zat, liep u daardoor nog een ernstig risico betrapt te worden door

uw eigen familie. Uw uitleg, dat uw familie wist dat jullie vrienden waren en niets anders vermoedde (zie

CGVS, p.17), overtuigt gezien de context allerminst. Dat u dan nadien, nadat de imam zijn vermoedens

binnen de lokale gemeenschap en ook aan uw vader kenbaar had gemaakt en jullie gewaarschuwd had,

zich nog een tweede keer op heterdaad zou laten betrappen in uw eigen kamer, doet de

geloofwaardigheid van uw relaas finaal teniet. Uw uitleg, dat uw vriend vaak naar u thuis kwam, ’het

normaal was’ en u niet had gedacht dat ze zoiets zouden doen (zie CGVS, p.18), is allesbehalve ernstig

te noemen. U had daarnaast ook de grootste moeite beide incidenten duidelijk in de tijd te plaatsen. Op

de vragenlijst van het CGVS kwam u niet verder dan de verklaring dat het eerste incident zich voordeed

’op een dag’, het tweede situeerde u op 25 juni 2018 (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5). Tijdens uw onderhoud

met het CGVS gaf u dan weer aan dat het eerste incident zich voordeed op 25 juni 2018 (zie CGVS, p.17).

Daarnaast liepen ook uw verklaringen over de mensen die u de tweede keer betrapt zouden hebben,

opvallend uiteen. Waar u het op de vragenlijst van het CGVS nog had over lokale extremistische moslims

(zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5), waren het tijdens uw onderhoud met het CGVS plots (gewoon) ’de buren,

de oudere en jongere generatie, de lokale mensen’ (zie CGVS, p.18). Wat er ook van zij, dat u na dit

tweede incident nog enkele dagen in uw gemeenschap kon vertoeven, weliswaar genegeerd door de

anderen, en dan plots toch moet vertrekken en daarbij uw partner achterlaat, kan de ongeloofwaardigheid

van uw relaas alleen maar bevestigen. Dat u nadien niet eens zelf naar het lot van uw partner

geïnformeerd zou hebben, maar dat van de groepering die u over de telefoon zou bedreigd hebben zou

moeten vernemen, spreekt verder boekdelen (zie CGVS, pp.18-19). Overigens liepen ook uw verklaringen

over het tijdstip van de dreigtelefoons uiteen. Op de vragenlijst van het CGVS plaatste u deze nog voor

uw vertrek uit uw dorp, ze zouden namelijk de aanleiding geweest zijn voor uw moeder om u aan te zetten

te vluchten (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5). Tijdens uw onderhoud met het CGVS gaf u aan dat u de

dreigtelefoontjes kreeg op 30 juni 2018, dus enkele dagen na uw vertrek uit het dorp (zie CGVS, pp.18-

19).

U gaf ten slotte ook aan dat er een klacht tegen u zou zijn ingediend door de vader van uw partner, en

legde ter staving daarvan ook enkele documenten neer, maar ook hieraan kan allerminst geloof worden

gehecht. Zo kan om te beginnen 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. Verder blijkt zoals vermeld uit toegevoegde informatie dat

(ver)als(t)e documenten vaak voorkomen in Bangladesh. Voorts is het, zeker gezien de ernst van de door

u aangehaalde problemen, uiterst bevreemdend dat u zich klaarblijkelijk zelfs de moeite niet heeft getroost

uw eigen documenten te lezen. U bleek zelfs niet goed te weten welk document u precies neerlegde. U

had het enkel over ’de klacht’ (zie CGVS, p.3), terwijl het in wezen drie verschillende stukken zijn. U wist

ook niet of u in Bangladesh over een advocaat beschikt of niet (zie CGVS, p.20). Nochtans blijkt uit

toegevoegde informatie dat enkel een advocaat een certified copy van juridische stukken kan opvragen.

Dat uw familieleden de documenten op de rechtbank gehaald zouden hebben, zoals u aangaf (zie CGVS,

p.3), blijkt dan ook onmogelijk. Wat u dan ten slotte opmerkelijk genoeg wel wist, is dat uw naam op de

klacht verkeerd geschreven zou zijn. Er zou namelijk ’Mohammed’ aan uw naam zijn toegevoegd (zie

CGVS, p.4), wat zoals blijkt uit toegevoegde informatie onmogelijk is bij officiële gerechtelijke stukken.”

“De overige documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas vermogen niet bovenstaande

appreciatie in positieve zin om te buigen. Immers legde u slechts enkele weinigzeggende foto’s neer van

u samen met uw beweerde partner.

Het volstaat hierbij op te merken dat aan dergelijk privébeeldmateriaal geen bewijswaarde kan worden

toegekend daar deze door mogelijke enscenering geen garantie bieden van wat wordt afgebeeld.
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Dergelijke beelden zouden hoogstens kunnen staven dat u bevriend bent met deze man, doch niets meer.

In geen geval bewijst dit dat dat u geslachtsgemeenschap zou hebben gehad en al zeker niet een

eventuele seksuele geaardheid.”

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Met betrekking tot artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarover verzoeker geen grieven

ontwikkelt, stelt de bestreden beslissing terecht als volgt:

“Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, zodat u noch de

vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten

blijken dat er in uw land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het dossier die de

toekenning van een Subsidiaire Beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

verrechtvaardigen.”

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Bangladesh een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

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 drie juli tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


