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nr. 146 528 van 26 mei 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Myanmarese nationaliteit te zijn, op 2 december 2014

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

staatlozen van 31 oktober 2014.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 maart 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. MONDELAERS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen zou u een Rohingya zijn, geboren in Buthidaung, Myanmar. In 1992, wanneer

u ongeveer 16 jaar oud was, zouden uw ouders en uw zus vermoord zijn bij een aanval van de

Birmaanse leger, politie en burgers op uw dorp. U zou met uw twee ooms in de vluchtelingenstroom die

ontstond naar Bangladesh gevlucht zijn. Jullie zouden twee dagen in het vluchtelingenkamp Nayapara

hebben verbleven, en dan doorgereisd zijn naar het kamp Kuta Palong, waar jullie drie maanden

zouden verbleven hebben. Een van uw ooms zou een voedingswinkel in Dhaka (Bangladesh) gekocht

hebben, waarop jullie naar Dhaka verhuisd zouden zijn. U zou van 1992 tot 2012 in Dhaka gewoond

hebben en er gewerkt hebben in de zaak van uw oom en nadien in een hotel. U zou in 2000 getrouwd

zijn met uw nicht en drie kinderen met haar hebben. Uw oom zou in 2010 teruggestuurd zijn

naar Myanmar. In 2012 zou de Bengaalse politie driemaal naar het hotel waar u werkte gekomen zijn,
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op zoek naar u. Uw baas zou u daarom, om verder problemen te vermijden, ontslagen hebben. Omdat u

in Bangladesh problemen ervoer omwille van uw afkomst en een beter leven wilde voor uw kinderen,

zou u in mei 2012 Bangladesh verlaten hebben. U zou over land naar Calcutta (India) gereisd zijn, waar

u een vliegtuig naar Moskou (Rusland) zou genomen hebben. In Moskou zou u ruim een maand

verbleven hebben, waarna u per truck zou doorgereisd zijn naar België. U zou in België aangekomen

zijn op 1 juli 2012, waar u de volgende dag asiel aanvroeg. Uw echtgenote zou op 25 mei 2012

teruggekeerd zijn naar Myanmar om haar zieke vader te bezoeken. Ter ondersteuning van uw

asielaanvraag legde u een brief van uw kinderen voor.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd 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 en dit omwille van volgende redenen.

Er kan immers geen geloof worden gehecht dat u een Rohingya bent die afkomstig is uit Myanmar.

Vooreerst is het zeer bevreemdend te noemen dat u geen Rohingya sprak met uw ouders, met uw

familieleden die met u naar Bangladesh gevlucht zouden zijn of met andere Rohingya die in de

vluchtelingenkampen verbleven (zie gehoorverslag CGVS1, p.2; gehoorverslag CGVS2 p.9, p.15).

Immers kan men aannemen dat u samen met andere Rohingya uw eigen taal zou spreken, temeer daar

u geboren bent in Myanmar en u van uw geboorte tot uw zestien jaar in Myanmar zou hebben gewoond.

Dat u ook geen Rohingya sprak met uw familieleden is des te vreemder gezien u beweerde dat uw

vader en oom lid waren van een partij die net opkomt voor de Rohingya’s (zie gehoorverslag CGVS2,

p.11, p.13). U verklaarde herhaaldelijk, en ook verkeerdelijk volgens bijgevoegde informatie, dat de

Rohingya taal dezelfde is als de Bengaalse taal en de Rohingya’s Bengaals als moedertaal

hebben (gehoorverslag CGVS1, p.2; gehoorverslag CGVS2, p.9). U gaf nadien aan dat het Rohingya

het Chittagong dialect van het Bengaals zou zijn (zie gehoorverslag CGVS2, p.9), wat echter zoals blijkt

uit toegevoegde informatie ook niet klopt. In dit licht is het ook zeer merkwaardig dat u een aantal

woorden niet kunt aangeven in het Rohingya, zoals oom, geld, dorp, identiteitskaart of chairman. U wist

zelfs niet hoe de Rohingya de staat Arakan zelf noemen, noch de boeddhisten in deze staat of het

Birmese leger, en dat ondanks de problemen die u beweerde ervaren te hebben (zie gehoorverslag

CGVS2, pp.11-13, pp.18-19). Daarnaast kon u niet aangeven wat een ‘dala’ is, een ‘okata’ of een

‘banhadat foek’ (zie gehoorverslag CGVS2, p.15), nochtans algemene woorden die u gezien uw lange

verblijf als Rohingya in Myanmar wel zou mogen kennen. U verklaarde afkomstig te zijn uit Arakan,

maar u kende niet eens de hoofdstad van Arakan, u gaf verkeerdelijk op dat dat Yangon is (zie

gehoorverslag CGVS2, p.6). Verder wist u ook niet dat de regering in Myanmar “SLORC” wordt

genoemd, u dacht verkeerdelijk dat dat een organisatie in Arakan was (zie gehoorverslag CGVS2, p.14).

Uw vader en oom zouden lid geweest zijn van de RSO, maar u kon de volledige naam van deze

organisatie niet opgeven, noch kon u namen geven van andere organisaties voor Rohingya’s

(gehoorverslag CGVS2, p.11). U stelde bovendien verkeerdelijk dat Mojibur Rahman de leider van RSO

zou geweest zijn vanaf 1992 (gehoorverslag CGVS2, p.13). Daarnaast bleef u ook zeer vaag over de

geschiedenis van de Rohingya’s in Myanmar en bleek zich ook amper geïnformeerd te hebben naar de

actuele situatie. U liet optekenen vroeger slechts informatie van televisie verkregen te hebben, maar van

de huidige situatie niet veel te weten omdat u geen televisie meer heeft (zie gehoorverslag CGVS2

p.10, p.12). U had zich echter ook op andere manieren kunnen informeren. Zulke desinteresse

ondermijnt verder uw geloofwaardigheid. Tenslotte zou u in 1992 enkele maanden in twee

vluchtelingenkampen, Nayapara en Kuta Palong, te Bangladesh verbleven hebben, maar bleef hierover

zeer vaag. U wist ook hoeveel kampen er waren, noch kon u namen geven andere kampen in de nabije

omgeving (zie gehoorverslag CGVS2, pp.5-6). Gezien het feit dat u de Rohingya taal niet kent, gezien

uw gebrekkige kennis van de problematiek en het gebrek aan interesse kan er geen geloof gehecht

worden over uw beweerde Rohingya afkomst.

Ook uw asielrelaas zelf wordt verder gekenmerkt door frappante tegenstrijdige verklaringen. Uw

verklaringen afgelegd bij het CGVS bleken immers op belangrijke punten in uw asielrelaas tegenstrijdig

met uw verklaringen afgelegd ten overstaande bij de Dienst Vreemdelingenzaken (“DVZ”) d.d. 6 juli

2012. Zo is het zeer merkwaardig dat u verschillende data opgaf voor de feiten die aanleiding zouden

gegeven hebben tot uw vlucht uit Myanmar. U verklaarde op het CGVS tot tweemaal toe dat deze feiten

zich voordeden op 10 mei 1992 en u die dag nooit zou vergeten (gehoorverslag CGVS2, p.4, p.18). Het

is dan ook zeer merkwaardig dat u op de vragenlijst die u op de DVZ invulde had u aangegeven dat dat

deze zich op 10 maart 1992 voordeden. Hierop gewezen door het CGVS, gaf u als uitleg dat u de

vragenlijst van het CGVS invulde met de hulp van een tolk Hindi. Dit is geen afdoende reden gezien u

daar ook opgaf dat u het Birmaans als proceduretaal wilde (gehoorverslag CGVS2, p.18) -een taal die u

niet bleek te kennen- en u voor het CGVS verklaard had het tweede gehoor ook in het Hindi te willen
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doen (gehoorverslag CGVS1, p. 2). Er kan dan ook verwacht worden dat u zich niet zou vergissen over

zulk cruciaal element in uw asielrelaas, temeer uw verklaringen u na afloop van het gehoor op de DVZ

ter goedkeuring werden voorgelezen, wat u ook deed. Daarnaast verklaarde u voor het CGVS ook dat

uw oom vanuit Bangladesh gedwongen teruggestuurd werd naar Myanmar in het jaar 2000, u

specificeerde zelfs door te stellen dat het in het midden van 2000 was, in juni of juli (zie gehoorverslag

CGVS2, p.16, p.18). Op de vragenlijst van het CGVS had u echter opgegeven dat dit in 2010 gebeurde

(CGVS Vragenlijst, pt. 3.5). Gewezen op uw uiteenlopende verklaringen, herhaalde u in eerste instantie

dat uw oom werd teruggestuurd in 2000. Er door het CGVS op gewezen dat u eerder had verklaard dat

dat in 2010 zou gebeurd zijn, trok u plots in twijfel of u 2000 had gezegd. U zei dan wel dat het in 2010

gebeurd zou zijn en u voor uw oom zou gewerkt hebben van 2000 tot 2010 (zie gehoorverslag CGVS2,

p.18). Het louter bijstellen van verklaringen is uiteraard geen afdoende uitleg voor tegenstrijdigheden.

Bovendien is ook uw laatste correctie verschillend van uw eerdere verklaringen, gezien u eerder had

laten optekenen dat u van 1993 tot 2000 voor uw oom zou gewerkt hebben en vanaf 2000 in een hotel

(CGVS Vragenlijst, pt.10b). Tenslotte is het zeer opmerkelijk dat u tijdens het gehoor op het CGVS

plots vermeldde dat uw zoon gekidnapt zou zijn in 2012, maar u dit element nergens heeft vermeld in de

vragenlijst van het CGVS. Hierop gewezen, stelde u louter dat u die vraag niet werd gesteld tijdens het

invullen van de vragenlijst (gehoorverslag CGVS2, p.17). Dat u zulk belangrijk element zou vergeten

wanneer u gevraagd wordt uw problemen te beschrijven, is weinig aannemelijk. Het CGVS erkent dat

uw interview bij de “DVZ” twee jaar voor het gehoor bij het CGVS plaatsvond maar er kan van een

asielzoeker verwacht worden dat hij een coherent verhaal brengt en daarenboven gaat het om

essentiële elementen in uw asielrelaas die dusdanig afwijken dat er geen geloof kan gehecht worden

aan uw verklaringen.

Aldus hebt u niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

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

elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van

herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het dossier die de toekenning van een

Subsidiaire Beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

De brief van uw kinderen die u voorlegde kan zonder meer aanvaard worden.

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 in een enig middel de schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Omtrent de verwijten inzake de taal Rohingya, benadrukt verzoeker dat hij reeds in 1992 en op 16-jarige

leeftijd Myanmar verliet. In die twintig jaar sprak hij natuurlijk in belangrijke mate de in Bangladesh

gangbare taal en sprak hij Birmaans. In het district Arakan in Myanmar, waarvan hij afkomstig is, wordt

er Bengaals gesproken. Volgens verzoeker is het Rohingya een soort dialect (Chittagong-dialect) van

het Bengaals. Gezien de context, is het niet vreemd dat hij van zijn oorspronkelijke taal veel is verloren.

Verzoeker vertoont een gebrekkige kennis omtrent de politieke situatie in Myanmar omdat zijn scholing

beperkt is, hij reeds lang weg is uit zijn geboorteland en hij zelfs nooit identiteitsdocumenten van

Myanmar bezat. Eigenlijk is hij staatloos. Hij kan niet terug naar Myanmar en riskeert er vervolging

ingevolge zijn moslimgeloof. De moslims werden door de Boeddhisten in diaspora gedreven en zij zullen

hem de toegang tot het land en het staatsburgerschap ontzeggen.

Verzoeker volhardt erin dat de tegenstrijdigheid inzake de vluchtdatum in 1992 te wijten is aan een

verkeerde interpretatie van de Hinditolk bij het invullen van de vragenlijst bij de DVZ. De datum werd in

deze vragenlijst verkeerd weergegeven. Verzoeker spreekt niet goed Hindi.

Verzoeker was werkzaam bij zijn oom van 1993 tot 2000, werkte vervolgens in een hotel en werd er

ontslagen omdat zijn baas geen problemen wilde met de overheid. Verzoeker verwijst naar de houding

van de Bengaalse overheid ten aanzien van illegalen uit Myanmar.
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De vraag naar de ontvoering van verzoekers zoon werd niet expliciet gesteld in de vragenlijst. Hij

verschafte hierover wel een volledige uitleg tijdens het gehoor bij het CGVS.

Verzoeker stelt ten einde raad te zijn en een gegronde vrees voor vervolging te koesteren in de zin van

artikel 1, A, (2) van de Conventie van Genève. In ondergeschikte orde vraagt hij om hem subsidiaire

bescherming toe te kennen.

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

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

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

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

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

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

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

status van vluchtelingen (Vluchtelingenverdrag).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vroegere gewone verblijfplaats”.

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

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

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

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

land niet kan of om geldige redenen niet wil inroepen.

Voor de beoordeling van de voorwaarde dat de verzoekende partij de bescherming van het land van

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

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

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

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

2.2.3. Verzoeker baseert onderhavige asielaanvraag en de aangevoerde vrees op het gegeven dat hij

een Rohingya is, afkomstig van Arakan in Myanmar. Hij zou aldaar zijn geboren en opgegroeid tot hij

zestien was, vervolgens het land hebben verlaten en enkele maanden in vluchtelingenkampen hebben

verbleven en zich nadien in Bangladesh hebben gevestigd. Ingevolge zijn etnie zou hij ook aldaar

problemen hebben gekend en het land hebben dienen te verlaten in 2012.
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Op basis van de stukken in het dossier wordt in de bestreden beslissing inzake verzoekers beweerde

herkomst als Rohinghya van Arakan echter met recht gemotiveerd:

“Vooreerst is het zeer bevreemdend te noemen dat u geen Rohingya sprak met uw ouders, met uw

familieleden die met u naar Bangladesh gevlucht zouden zijn of met andere Rohingya die in de

vluchtelingenkampen verbleven (zie gehoorverslag CGVS1, p.2; gehoorverslag CGVS2 p.9, p.15).

Immers kan men aannemen dat u samen met andere Rohingya uw eigen taal zou spreken, temeer daar

u geboren bent in Myanmar en u van uw geboorte tot uw zestien jaar in Myanmar zou hebben gewoond.

Dat u ook geen Rohingya sprak met uw familieleden is des te vreemder gezien u beweerde dat uw

vader en oom lid waren van een partij die net opkomt voor de Rohingya’s (zie gehoorverslag CGVS2,

p.11, p.13). U verklaarde herhaaldelijk, en ook verkeerdelijk volgens bijgevoegde informatie, dat de

Rohingya taal dezelfde is als de Bengaalse taal en de Rohingya’s Bengaals als moedertaal

hebben (gehoorverslag CGVS1, p.2; gehoorverslag CGVS2, p.9). U gaf nadien aan dat het Rohingya

het Chittagong dialect van het Bengaals zou zijn (zie gehoorverslag CGVS2, p.9), wat echter zoals blijkt

uit toegevoegde informatie ook niet klopt. In dit licht is het ook zeer merkwaardig dat u een aantal

woorden niet kunt aangeven in het Rohingya, zoals oom, geld, dorp, identiteitskaart of chairman. U wist

zelfs niet hoe de Rohingya de staat Arakan zelf noemen, noch de boeddhisten in deze staat of het

Birmese leger, en dat ondanks de problemen die u beweerde ervaren te hebben (zie gehoorverslag

CGVS2, pp.11-13, pp.18-19). Daarnaast kon u niet aangeven wat een ‘dala’ is, een ‘okata’ of een

‘banhadat foek’ (zie gehoorverslag CGVS2, p.15), nochtans algemene woorden die u gezien uw lange

verblijf als Rohingya in Myanmar wel zou mogen kennen. U verklaarde afkomstig te zijn uit Arakan,

maar u kende niet eens de hoofdstad van Arakan, u gaf verkeerdelijk op dat dat Yangon is (zie

gehoorverslag CGVS2, p.6). Verder wist u ook niet dat de regering in Myanmar “SLORC” wordt

genoemd, u dacht verkeerdelijk dat dat een organisatie in Arakan was (zie gehoorverslag CGVS2, p.14).

Uw vader en oom zouden lid geweest zijn van de RSO, maar u kon de volledige naam van deze

organisatie niet opgeven, noch kon u namen geven van andere organisaties voor Rohingya’s

(gehoorverslag CGVS2, p.11). U stelde bovendien verkeerdelijk dat Mojibur Rahman de leider van RSO

zou geweest zijn vanaf 1992 (gehoorverslag CGVS2, p.13).”

In zoverre verzoeker volhardt in zijn foutieve verklaringen omtrent de Rohingya-taal, dient te worden

opgemerkt dat deze loutere volharding geenszins van aard is dat zij afbreuk kan doen aan de terechte

vaststelling dat zijn verklaringen ter zake niet kunnen worden gerijmd met de informatie zoals

opgenomen in het administratief dossier (stuk 20). Verzoeker betwist de voormelde vaststellingen voor

het overige niet doch tracht deze te vergoelijken door te verwijzen naar het feit dat hij laaggeschoold is

en dat hij reeds in 1992 en op 16-jarige leeftijd Myanmar zou hebben verlaten. Dit kan zijn frappante

gebrek aan kennis echter niet verklaren. Indien hij daadwerkelijk een Rohingya zou zijn die afkomstig is

van Arakan in Myanmar, aldaar tot zijn zestiende zou zijn gebleven en in vluchtelingenkampen zou

hebben verbleven met andere Rohingya, zijn land zou hebben dienen te verlaten ingevolge problemen

die hij kende door deze etnie en verschillende familieleden zou hebben gehad die actief waren in een

partij die opkomt voor de Rohingya, mocht redelijkerwijze worden verwacht dat hij toch enige kennis zou

vertonen van en omtrent de Rohingya-taal. In dit kader zou hij de basisbegrippen, elementaire en

essentiële gegevens zoals opgesomd in de bestreden beslissing dienen te verstrekken in deze taal;

tevens moet hij beter op de hoogte zijn van zaken als de hoofdstad van Arakan, de regering van

Myanmar, de Rohingya-organisatie waarvan zijn familieleden lid waren en andere organisaties die

opkomen voor de Rohingya.

Verzoeker legde daarenboven tegenstrijdige verklaringen af aangaande de datum waarop de feiten zich

zouden hebben afgespeeld die hem ertoe zouden hebben genoopt Myanmar te verlaten. Uit de

verklaringen die in dit kader terecht worden aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat hij bij het

CGVS tot tweemaal toe verklaarde dat deze plaatsvonden op 10 mei 1992 en dat hij deze dag nooit zou

vergeten, terwijl hij eerder bij de DVZ aangaf dat deze feiten plaatsvonden op 10 maart 1992. Verzoeker

herhaalt in deze dat de datum bij de DVZ, waar in het Hindi getolkt werd, door problemen inzake de

communicatie verkeerd werd neergeschreven. Deze verklaring kan echter geenszins worden

aangenomen. Verzoeker gaf bij het CGVS duidelijk aan dat hij het Hindi machtig is en stelde zelfs dat

een volgend gehoor in het Hindi kon plaatsvinden (administratief dossier, stuk 8, p.2). Verzoeker gaf

bovendien aan de tolk die hem bij de DVZ bijstond bij het afleggen van zijn verklaringen te begrijpen en

stelde geen bezwaar te hebben tegen deze tolk (administratief dossier, stuk 22). Hij ondertekende zijn

verklaring bij de DVZ en de vragenlijst van het CGVS die bij de DVZ en met behulp van deze tolk werd

ingevuld, bovendien uitdrukkelijk voor akkoord nadat deze aan hem in het Hindi werden voorgelezen. Hij

gaf hiermee aan dat de hierin vermelde inlichtingen oprecht zijn en overeenstemmen met de

werkelijkheid (administratief dossier, stuk 21, verklaring).
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Uit de verklaringen die met recht worden weergegeven in de bestreden beslissing blijkt voorts dat

verzoeker uiterst vage verklaringen aflegde aangaande zijn verblijf in de vluchtelingenkampen nadat hij

Myanmar zou hebben verlaten. Hij kon immers niet aangeven hoeveel kampen er waren en kon geen

namen geven van andere kampen in de nabije omgeving.

De geloofwaardigheid van verzoekers beweerde herkomst en etnie wordt nog verder ondermijnd

doordat hij dienaangaande een kennelijk gebrek aan kennis en interesse vertoonde. Zo legde hij uiterst

vage verklaringen af aangaande de problemen die de Rohingya de voorbije decennia, de laatste jaren

en de laatste maanden zouden hebben gekend in Arakan en Myanmar en verklaarde hij dit doordat hij

geen tv meer kijkt. Verzoeker had zich echter ook op andere manieren kunnen informeren en uit zijn

verklaringen blijkt dat hij daartoe niet de minste poging ondernam (administratief dossier, stuk 4, p.10-

12). Aangezien verzoeker zijn vrees voor vervolging zelf uitdrukkelijk baseert op zijn herkomst en etnie

als Rohingya, mocht van hem toch enige interesse ter zake worden verwacht. Redelijkerwijze kan van

een kandidaat-vluchteling immers worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou

ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn

land van herkomst.

Verzoeker legde bovendien manifest tegenstrijdige verklaringen af over zijn verdere levensloop en

problemen in Bangladesh. Zo legde hij frappant tegenstrijdige verklaringen af inzake het ogenblik

waarop zijn oom vanuit Bangladesh zou zijn teruggestuurd naar Myanmar en inzake zijn eigen

professionele carrière. Blijkens de verklaringen die met reden worden aangehaald in de bestreden

beslissing, gaf hij bij het CGVS aan dat zijn oom werd teruggestuurd naar Myanmar medio 2000, in juni

of juli. In de vragenlijst had hij eerder echter opgegeven dat dit gebeurde in 2010. Gewezen op zijn

uiteenlopende verklaringen, verklaarde hij aanvankelijk opnieuw dat zijn oom werd teruggestuurd in

2000. Vervolgens erop gewezen dat hij in de vragenlijst iets anders verklaarde, trok hij echter plots zijn

verklaringen bij het CGVS in twijfel, beweerde hij dat zijn oom slechts in 2010 werd teruggestuurd en

verklaarde hij dat hij in Bangladesh voor zijn oom zou hebben gewerkt van 2000 tot 2010. Deze laatste

verklaring is echter kennelijk in strijd met verzoekers eerdere verklaringen omtrent zijn professionele

activiteiten aangezien hij in de vragenlijst liet optekenen dat hij van 1993 tot 2000 voor zijn oom werkte

en dat hij nadien werkte in een hotel. In zoverre verzoeker de voormelde vaststellingen tracht toe te

schrijven aan de vermeende communicatieproblemen bij de DVZ, kan dienstig worden verwezen naar

de reeds hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Verzoeker beperkt zich er voor het overige toe

één versie van zijn verklaringen te herhalen en deze te poneren als zijnde de waarheid. Hij vermag

hiermee geenszins afbreuk te doen aan voormelde tegenstrijdigheden.

Verder vertoont zich een ernstige omissie in verzoekers verklaringen in de vragenlijst van het CGVS.

Waar hij bij het CGVS beweerde dat zijn zoon in maart 2012 in Bangladesh zou zijn ontvoerd

(administratief dossier, stuk 4, p.17), dient immers te worden vastgesteld dat hij hiervan in de vragenlijst

nergens enige melding maakte. Verzoeker tracht dit, net als bij het CGVS, toe te schrijven aan het feit

dat hiernaar niet specifiek werd gevraagd in de vragenlijst. Dit kan de voormelde omissie echter niet

verklaren. Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient

dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de

vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kan worden aangenomen dat verzoeker een dermate essentieel en frappant element als de

kidnapping van zijn zoon kort voor zijn vertrek uit Bangladesh hierin zou hebben vermeld. Bovendien liet

hij de beweerde feiten in de vragenlijst niet enkel onvermeld, doch verklaarde hij tevens uitdrukkelijk dat

hij, benevens de in de vragenlijst aangehaalde feiten, geen andere problemen kende.

Verzoeker brengt daarenboven niet het minste begin van bewijs bij ter staving van zijn voorgehouden

reisweg naar België, en dit ondanks dat hij deze deels per vliegtuig zou hebben afgelegd. Dit klemt nog

des te meer daar hij over deze reisweg ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Zo is het bijzonder

merkwaardig dat verzoeker bij de DVZ geheel niet in staat was aan te geven onder welke naam en met

welk visum hij zou hebben gereisd (administratief dossier, stuk 21, verklaring, nr.34) doch dat hij hiertoe

wel in staat bleek meer dan twee jaar later en tijdens het gehoor bij het CGVS (administratief dossier,

stuk 4, p.15-16). Bovendien bleek verzoeker niet te kunnen aangeven onder welke nationaliteit hij zou

hebben gereisd. Verder verklaarde verzoeker bij het CGVS aanvankelijk slechts één week in Rusland te

zijn gebleven. Erop gewezen dat dit niet strookt met de chronologie die hij opgaf in de vragenlijst en met
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de datum van zijn asielaanvraag in België, gaf hij vervolgens aan dat hij een maand en een week in

Rusland verbleef. Redelijkerwijze kon worden verwacht dat verzoeker over de duur van dit verblijf in

Rusland spontane, doorleefde en coherente verklaringen zou afleggen (ibid., p.16).

Aangezien, gelet op het voorgaande, verzoeker zijn nationaliteit, zijn etnische afkomst en zijn recente

verblijfplaats(en) niet aannemelijk weet te maken, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat zijn

asielrelaas voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.4. Overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet dient het reëel risico op ernstige schade

beoordeeld te worden ten aanzien van het land van herkomst. Krachtens voormeld artikel 2, n) van de

Kwalificatierichtlijn wordt het “land van herkomst” gedefinieerd als het land waarvan de aanvrager de

nationaliteit bezit.

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij een

reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van voormeld artikel, een verwijzing naar de algemene

toestand in een bepaald land niet volstaan doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. Gelet op de hogere

vaststellingen met betrekking tot zijn beweerd land van herkomst, gelezen in de zin van zijn land van

nationaliteit, maakt verzoeker zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk zodat de

subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend.

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 zevenentwintig mei tweeduizend vijftien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


