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nr. 104 862 van 11 juni 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Mongolische nationaliteit te zijn, op 4 maart 2013

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 30 januari 2013.

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 17 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 mei 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van eerste verzoekende partij en haar advocaat C. GYSEMBERG loco advocaat

S. VAN ROSSEM, die tevens tweede verzoekende partij vertegenwoordigt, en van attaché E. EWIL, die

verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker B.S.T.K. kwam volgens zijn verklaringen op 7 oktober 2007 het Rijk binnen en verzoekster

N.B. kwam volgens haar verklaringen op 17 november 2011 het Rijk binnen. Verzoekers dienden op 21

november 2011 een asielaanvraag in. Op 30 januari 2013 werden de beslissingen tot weigering van de

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

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing voor mijnheer B.S.T.K. (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde over de Mongoolse nationaliteit te beschikken, tot de Khalkh-bevolkingsgroep te behoren en

afkomstig te zijn uit Ulaanbaatar waar u sinds 1997 woonde. U werkte tussen 1997 en 2006 als lader en

losser bij het transportbedrijf Munkh Bilguu. Rond 20 mei 2006 werden drie vrachtwagens van jullie bedrijf

tegengehouden aan de grens met de Volksrepubliek China. Bij controle bleek dat de vrachtwagens tussen

de goederen verboden vachten van dieren vervoerde om te exporteren. Alle vrachtdocumenten stonden op

uw naam. U werd beschuldigd van smokkel. Omdat er geen cel was aan de grens werd u overgebracht naar

de Gants Hudag-gevangenis in Ulaanbaatar. Rond 10 juni 2006 werd u vrijgelaten nadat uw ouders

tekenden voor u. U werd u nog twee keer opgeroepen voor verhoor. U bracht alle wanpraktijken van het

bedrijf aan het licht: voornamelijk smokkel en ontwijking van taksen.

Na uw vrijlating probeerde u zelf zaken te doen in dierenvachten. Kennissen van het Mongoolse koppel dat

Munkh Bilguu beheerde, uw gewezen werkgevers, zagen u op de markt in Ulaanbaatar en verwittigden het

koppel. Uw gewezen werkgevers kwamen u op de markt bedreigen en u kreeg daarbij slagen te verduren.

In augustus vluchtte u voor vier maanden naar uw geboortedorp. Daarna keerde u terug naar Ulaanbaatar

en zette uw activiteiten op de markt verder. In januari 2007 probeerde men u aan te rijden. Opnieuw werd u

bedreigd. Als u meer aan de politie zou vertellen zouden ze u vermoorden. Daarna bedreigde het koppel u

vaak op de markt in Ulaanbaatar. U vermoedt dat u officieel bent beschuldigd in bovenvermelde

smokkelzaak, dat het koppel van het bedrijf het gerecht kon omkopen omdat het nog steeds op vrije voeten

is en dat het gerecht als het u kan oppakken u in de gevangenis zal opsluiten.

In augustus 2007 ontvluchtte u Mongolië. Uw echtgenote bleef met jullie kind in Mongolië maar woonde op

uw aanraden niet voortdurend op één adres. U spoorde tot aan de Russische grens in Kiaght. Vervolgens

reisde u met de auto naar Irkutsk in Rusland en verder naar Tsjechië. Dan reisde u te voet naar Oostenrijk

waar u rond 14/09/2011, na een politiecontrole, asiel aanvroeg. U wachtte de beslissing niet af. Op

05/10/20074 reisde u per auto naar België waar u op 07/10/2007 aankwam.

Uw echtgenote vervoegde u in België op 17/11/2011 met jullie kind.

Op 21/11/2011 vroeg u in België asiel aan.

U legde volgende documenten neer: uw rijbewijs, jullie huwelijksakte, de geboorteakte van jullie kind

en negen foto’s.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan

besloten worden dat u de hoedanigheid van Vluchteling niet kan worden toegekend. Uw asielmotieven op

zich, op de vlucht voor het gerecht omdat een zaak van vrachtensmokkel u wordt in de schoenen

geschoven en voor uw gewezen werkgevers omdat u bij de politie uit de biecht klapte over hun illegale

activiteiten ressorteren niet onder de criteria van de Vluchtelingenconventie. U wordt immers niet vervolgd

omwille van uw politieke overtuiging, religie, ras, nationaliteit of omdat u tot een bepaalde sociale groep

zou behoren. Uw asielmotieven zijn louter van gemeenrechtelijke aard.

Met betrekking tot de beoordeling van het reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2b (foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst) moet er op worden gewezen dat uw situatie hieronder niet valt gezien het

ongeloofwaardig karakter van uw relaas. Uw asielmotieven zijn omwille van volgende redenen

ongeloofwaardig bevonden.

Ten eerste tasten volgende twee vaststellingen de geloofwaardigheid van uw vrees in grote mate aan:

u hebt in september 2007 in Oostenrijk asiel aangevraagd maar u hebt daar de beslissing over

uw asielaanvraag niet afgewacht, Ongeveer twintig dagen na uw asielaanvraag reisde u door naar België

en u hebt sinds uw aankomst in België op 07/10/2007 meer dan vier jaar, tot 21/11/2011, gewacht om

asiel aan te vragen. Beide zaken stroken niet met het gedrag dat men redelijkerwijs kan verwachten van

een asielzoeker die zijn land ontvlucht omwille van een vrees voor schending van zijn fysieke en

geestelijk integriteit of omwille van een vrees voor zijn leven (CGVS pp. 10-14). Dat u Oostenrijk verliet

tijdens de behandeling van uw asielaanvraag omdat u er enkel asiel aanvroeg omdat de politie er u oppakte

en dat u zolang hebt gewacht om in België asiel aan te vragen omdat u de komst van uw vrouw en

kind afwachtte (CGVS p. 8) doen niets af aan deze vaststelling. Er kan van een asielzoeker immers

worden verwacht dat hij zich van zodra hij kan onder de bescherming plaatst van autoriteiten die partij zijn

bij de Vluchtelingenconventie en zich na zijn asielaanvraag niet aan deze bescherming onttrekt.

Ten tweede ondermijnen de feiten dat u in België en Oostenrijk vijf verscheidene identiteiten gebruikte en

dat u de identiteiten die u in België gebruikte telkens probeerde te ondersteunen met documenten, uw

algemene geloofwaardigheid in ernstige mate. In België vraagt u asiel aan onder de naam B.T. (…) en u

legt om deze identiteit te staven een rijbewijs en een kopie van een identiteitskaart neer. In de voorafgaande

jaren gaf u zich in België ook uit voor K.D. (…), B.J. (…), B.T. (…) en T.D. (…) en u gebruikte daarvoor

telkens documenten op naam van die personen (CGVS p. 2-3; Printrak). U probeerde aldus de

voorafgaande jaren de Belgische autoriteiten op een volgehouden manier te misleiden om uw werkelijke

identiteit te verhullen. Door deze meervoudige identiteitsfraude geeft u geen zicht op uw werkelijke identiteit.

Het rijbewijs en de kopie van uw identiteitskaart die u neerlegt kunnen in het licht van de voorafgaande
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meervoudige identiteitsfraude niet volstaan om de identiteit waarmee u zich aandient in de asielprocedure te

bewijzen. Bovendien legt u van uw identiteitskaart slechts een kopie neer. Kopieën zijn door knip- en

plakwerk gemakkelijk te vervalsen en hebben dan ook slechts een bewijswaarde in die mate dat ze op zich

al geloofwaardige zaken ondersteunen. Dit is hier niet het geval. U hebt ook geen stappen gezet om uw

originele identiteitskaart die nog in Mongolië zou liggen te verkrijgen (CGVS p. 3). Nochtans kan van

een asielzoeker worden verwacht dat hij al het mogelijke in het werk stelt om de bewijsstukken waarover

hij kan beschikken aan de asielinstanties over te maken. Dat u dacht dat dit niet nodig zou zijn is

niet afdoende als verklaring. U hebt zich immers voor de andere identiteiten die u gebruikte wel de

moeite getroost om ze met documenten te ondersteunen en u legt wel jullie huwelijksakte en de

geboorteakte van uw kind neer. Deze huwelijksakte en de geboorteakte van uw kind zijn op zich

geen identiteitsdocumenten. Ze staven enkel het huwelijk van de er in vermelde personen en de geboorte

van hun kind.

Ten derde kan worden vastgesteld dat u voor het CGVS en in de antwoorden in de vragenlijst, die u samen

met een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) invulde dermate

ernstige onsamenhangende verklaringen aflegde over de redenen waarom u Mongolië bent ontvlucht dat

uw asielrelaas ongeloofwaardig wordt. In de vragenlijst stelde u op de vlucht te zijn omdat u het

proces voor de valse beschuldiging van handel in illegale vachten niet kon winnen omdat

uw werkgevers rijke en machtige mensen zijn. U gaf geen andere redenen op voor uw vlucht

uit Mongolië, ook niet toen u expliciet werd gevraagd of u op de vlucht was voor

medeburgers (Vragenlijst pp. 3-4). Voor het CGVS verklaarde u aanvankelijk dat u op de vlucht was voor

uw gewezen werkgevers omdat u hun illegale praktijken bij de politie uit de doeken had gedaan en

u verklaarde meermaals dat u voor geen andere redenen Mongolië bent ontvlucht. Toen u met

deze anomalie werd geconfronteerd bleven uw verklaringen onsamenhangend. U verklaarde daarop

enerzijds dat u ook op de vlucht bent omdat u als getuige zou worden opgeroepen en anderzijds dat u

in deze zaak officieel bent beschuldigd om vervolgens uw verklaringen te wijzigen naar dat u dat

enkel vermoedt (CGVS pp.9-13). Verder verklaarde u dat u werd beschuldigd van de handel in

illegale vachten omdat alle documenten van de vracht op uw naam stonden en u de verantwoordelijke

was voor de lading van de drie vrachtwagens(CGVS p. 9). Nochtans had u voordien verklaard dat

uw werkgevers verantwoordelijk waren voor de goederen de grens over te brengen en dat u

louter lader en losser was en niets anders deed binnen het bedrijf (CGVS pp.6- 7). U, die niets anders

was dan lader en losser, kon niet toelichten waarom de documenten op uw naam stonden. Uw

antwoord beperkte zich tot dat het moeilijk uit te leggen was (CGVS p. 9). Tevens verklaarde u voor het

CGVS (p. 13) aanvankelijk dat u behalve het lezen van wetsartikels over getuige zijn geen andere stappen

hebt gezet in Mongolië in verband met uw problemen. Pas nadat u werd gevraagd waarom u niet naar

de politie bent gegaan in verband met de aanvallen en bedreigingen van uw gewezen

werkgevers verklaarde u dat u klacht indiende bij de politie, dat ze de klacht noteerden maar er niets mee

deden. Ook verklaarde u in antwoorden in de vragenlijst (p. 2) dat het bedrijf waarvoor u werkte

een Chinees-Mongools bedrijf was. Voor het CGVS (p. 6) verklaarde u dat het een zuiver Mongools

bedrijf was. U weet dit aan een misverstand omdat u had verklaard dat de Chinezen klant waren (CGVS p.

6). Deze verklaring is niet afdoende, u heeft de vragenlijst immers ter goedkeuring ondertekend. Verder

stel ik vast dat dat u niet weet waar uw zaak staat in de gerechtsprocedure en dat u zich daarover nooit

hebt geïnformeerd (CGVS pp. 12-13). Dit wijst op een dermate grote desinteresse in deze zaak wat

de ongeloofwaardigheid van uw asielmotieven verder bevestigt. Dit is des te meer zo omdat uw

echtgenote zich al die jaren in Mongolië bevond.

Tot slot legt u geen enkel begin van bewijs neerlegt voor uw asielmotieven. De foto's die u neerlegt kunnen

de appreciatie van uw asielrelaas niet in de positieve zin ombuigen, ze doen immers niets af aan

bovenstaande vaststellingen.

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.“

1.3. De bestreden beslissing voor mevrouw N.B. (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U hebt de Mongoolse natioanliteit. Op 15/11/2011 hebt u Mongolië verlaten en op 21/11/2011 hebt u

in België asiel aangevraagd. Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen blijkt dat u uw asielaanvraag integraal baseert op de vluchtmotieven die door uw echtgenoot,

B.T. (…), werden aangehaald en dat u zelf geen eigen vluchtmotieven aanhaalt.

U legt uw rijbewijs en een kopie van uw identiteitskaart neer.

B. Motivering
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U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als die van uw echtgenoot. In het kader van

zijn asielaanvraag heb ik een beslissing genomen van weigering van de Vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omwille van het ongeloofwaardige karakter van

zijn asielmotieven. Bijgevolg kan ik ook wat u betreft niet besluiten tot het bestaan van een gegronde

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing van uw echtgenoot luidt als volgt:

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan

besloten worden dat u de hoedanigheid van Vluchteling niet kan worden toegekend. Uw asielmotieven op

zich, op de vlucht voor het gerecht omdat een zaak van vrachtensmokkel u wordt in de schoenen

geschoven en voor uw gewezen werkgevers omdat u bij de politie uit de biecht klapte over hun illegale

activiteiten ressorteren niet onder de criteria van de Vluchtelingenconventie. U wordt immers niet vervolgd

omwille van uw politieke overtuiging, religie, ras, nationaliteit of omdat u tot een bepaalde sociale groep

zou behoren. Uw asielmotieven zijn louter van gemeenrechtelijke aard.

Met betrekking tot de beoordeling van het reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2b (foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst) moet er op worden gewezen dat uw situatie hieronder niet valt gezien het

ongeloofwaardig karakter van uw relaas. Uw asielmotieven zijn omwille van volgende redenen

ongeloofwaardig bevonden.

Ten eerste tasten volgende twee vaststellingen de geloofwaardigheid van uw vrees in grote mate aan:

u hebt in september 2007 in Oostenrijk asiel aangevraagd maar u hebt daar de beslissing over

uw asielaanvraag niet afgewacht, Ongeveer twintig dagen na uw asielaanvraag reisde u door naar België

en u hebt sinds uw aankomst in België op 07/10/2007 meer dan vier jaar, tot 21/11/2011, gewacht om

asiel aan te vragen. Beide zaken stroken niet met het gedrag dat men redelijkerwijs kan verwachten van

een asielzoeker die zijn land ontvlucht omwille van een vrees voor schending van zijn fysieke en

geestelijk integriteit of omwille van een vrees voor zijn leven (CGVS pp. 10-14). Dat u Oostenrijk verliet

tijdens de behandeling van uw asielaanvraag omdat u er enkel asiel aanvroeg omdat de politie er u oppakte

en dat u zolang hebt gewacht om in België asiel aan te vragen omdat u de komst van uw vrouw en

kind afwachtte (CGVS p. 8) doen niets af aan deze vaststelling. Er kan van een asielzoeker immers

worden verwacht dat hij zich van zodra hij kan onder de bescherming plaatst van autoriteiten die partij zijn

bij de Vluchtelingenconventie en zich na zijn asielaanvraag niet aan deze bescherming onttrekt.

Ten tweede ondermijnen de feiten dat u in België en Oostenrijk vijf verscheidene identiteiten gebruikte en

dat u de identiteiten die u in België gebruikte telkens probeerde te ondersteunen met documenten, uw

algemene geloofwaardigheid in ernstige mate. In België vraagt u asiel aan onder de naam B.T. (…) en u

legt om deze identiteit te staven een rijbewijs en een kopie van een identiteitskaart neer. In de voorafgaande

jaren gaf u zich in België ook uit voor K.D. (…), B.J. (…), B.T. (…) en T.D. (…) en u gebruikte daarvoor

telkens documenten op naam van die personen (CGVS p. 2-3; Printrak). U probeerde aldus de

voorafgaande jaren de Belgische autoriteiten op een volgehouden manier te misleiden om uw werkelijke

identiteit te verhullen. Door deze meervoudige identiteitsfraude geeft u geen zicht op uw werkelijke identiteit.

Het rijbewijs en de kopie van uw identiteitskaart die u neerlegt kunnen in het licht van de voorafgaande

meervoudige identiteitsfraude niet volstaan om de identiteit waarmee u zich aandient in de asielprocedure te

bewijzen. Bovendien legt u van uw identiteitskaart slechts een kopie neer. Kopieën zijn door knip- en

plakwerk gemakkelijk te vervalsen en hebben dan ook slechts een bewijswaarde in die mate dat ze op zich

al geloofwaardige zaken ondersteunen. Dit is hier niet het geval. U hebt ook geen stappen gezet om uw

originele identiteitskaart die nog in Mongolië zou liggen te verkrijgen (CGVS p. 3). Nochtans kan van

een asielzoeker worden verwacht dat hij al het mogelijke in het werk stelt om de bewijsstukken waarover

hij kan beschikken aan de asielinstanties over te maken. Dat u dacht dat dit niet nodig zou zijn is

niet afdoende als verklaring. U hebt zich immers voor de andere identiteiten die u gebruikte wel de

moeite getroost om ze met documenten te ondersteunen en u legt wel jullie huwelijksakte en de

geboorteakte van uw kind neer. Deze huwelijksakte en de geboorteakte van uw kind zijn op zich

geen identiteitsdocumenten. Ze staven enkel het huwelijk van de er in vermelde personen en de geboorte

van hun kind.

Ten derde kan worden vastgesteld dat u voor het CGVS en in de antwoorden in de vragenlijst, die u samen

met een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) invulde dermate

ernstige onsamenhangende verklaringen aflegde over de redenen waarom u Mongolië bent ontvlucht dat

uw asielrelaas ongeloofwaardig wordt. In de vragenlijst stelde u op de vlucht te zijn omdat u het

proces voor de valse beschuldiging van handel in illegale vachten niet kon winnen omdat

uw werkgevers rijke en machtige mensen zijn. U gaf geen andere redenen op voor uw vlucht

uit Mongolië, ook niet toen u expliciet werd gevraagd of u op de vlucht was voor

medeburgers (Vragenlijst pp. 3-4). Voor het CGVS verklaarde u aanvankelijk dat u op de vlucht was voor

uw gewezen werkgevers omdat u hun illegale praktijken bij de politie uit de doeken had gedaan en
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u verklaarde meermaals dat u voor geen andere redenen Mongolië bent ontvlucht. Toen u met

deze anomalie werd geconfronteerd bleven uw verklaringen onsamenhangend. U verklaarde daarop

enerzijds dat u ook op de vlucht bent omdat u als getuige zou worden opgeroepen en anderzijds dat u

in deze zaak officieel bent beschuldigd om vervolgens uw verklaringen te wijzigen naar dat u dat

enkel vermoedt (CGVS pp.9-13). Verder verklaarde u dat u werd beschuldigd van de handel in

illegale vachten omdat alle documenten van de vracht op uw naam stonden en u de verantwoordelijke

was voor de lading van de drie vrachtwagens(CGVS p. 9). Nochtans had u voordien verklaard dat

uw werkgevers verantwoordelijk waren voor de goederen de grens over te brengen en dat u

louter lader en losser was en niets anders deed binnen het bedrijf (CGVS pp.6- 7). U, die niets anders

was dan lader en losser, kon niet toelichten waarom de documenten op uw naam stonden. Uw

antwoord beperkte zich tot dat het moeilijk uit te leggen was (CGVS p. 9). Tevens verklaarde u voor het

CGVS (p. 13) aanvankelijk dat u behalve het lezen van wetsartikels over getuige zijn geen andere stappen

hebt gezet in Mongolië in verband met uw problemen. Pas nadat u werd gevraagd waarom u niet naar

de politie bent gegaan in verband met de aanvallen en bedreigingen van uw gewezen

werkgevers verklaarde u dat u klacht indiende bij de politie, dat ze de klacht noteerden maar er niets mee

deden. Ook verklaarde u in antwoorden in de vragenlijst (p. 2) dat het bedrijf waarvoor u werkte

een Chinees-Mongools bedrijf was. Voor het CGVS (p. 6) verklaarde u dat het een zuiver Mongools

bedrijf was. U weet dit aan een misverstand omdat u had verklaard dat de Chinezen klant waren (CGVS p.

6). Deze verklaring is niet afdoende, u heeft de vragenlijst immers ter goedkeuring ondertekend. Verder

stel ik vast dat dat u niet weet waar uw zaak staat in de gerechtsprocedure en dat u zich daarover nooit

hebt geïnformeerd (CGVS pp. 12-13). Dit wijst op een dermate grote desinteresse in deze zaak wat

de ongeloofwaardigheid van uw asielmotieven verder bevestigt. Dit is des te meer zo omdat uw

echtgenote zich al die jaren in Mongolië bevond.

Tot slot legt u geen enkel begin van bewijs neerlegt voor uw asielmotieven. De foto's die u neerlegt kunnen

de appreciatie van uw asielrelaas niet in de positieve zin ombuigen, ze doen immers niets af aan

bovenstaande vaststellingen.

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

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

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

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt

en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp

tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet louter op als annulatierechter. Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden

beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekers roepen de schending in van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald

van het “redelijkheidsbeginsel”; het “zorgvuldigheidsbeginsel” en de “motiveringsplicht”.

2.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen

noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan

geloven dat ze werkelijk genomen zijn (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in casu niet het geval.

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

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

op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). De

commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissingen gesteund op alle gegevens

van de administratieve dossiers, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van

herkomst van verzoekers en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt verder dat

verzoekers werden gehoord en tijdens de interviews de mogelijkheid kregen hun asielmotieven uiteen te

zetten, hun argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken konden neerleggen en zich

konden laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van hun keuze, dit alles in
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aanwezigheid van een tolk. Verzoekers kregen bovendien de kans om in hun vragenlijst ook nog zelf alle

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

kan derhalve niet worden weerhouden.

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

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

van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt

ontegensprekelijk dat verzoekers kritiek uitbrengen op de inhoud van de motivering zodat zij een beweerde

schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kunnen inroepen. Aangezien verzoekers de beoordeling

van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwisten, voeren verzoekers de schending aan

van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.6. De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoekster, N.B., zich in het verzoekschrift louter baseert

op het asielrelaas van verzoeker, B.S.T.K., de Raad enkel ingaat op het relaas van deze laatste.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker zelf,

zodat verzoekers – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moeten aantonen dat hun aanvraag

gerechtvaardigd is. Zij moeten een poging ondernemen om het relaas te staven en dienen de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Hun verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn

van hun hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.

HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de

twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204).

3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of de

verklaringen van verzoekers voldoende zijn om hun voorgehouden vervolging in Mongolië geloofwaardig en

aannemelijk te maken.

Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissingen moeten worden gelezen als geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel,

motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden

beslissingen opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid

van de asielaanvragen.

3.3. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoekers zijn ertoe

gehouden de stukken waarover zij beschikken of kunnen beschikken voor te leggen. De commissaris-

generaal stelde ter zake terecht vast dat verzoekers niet aantonen hun voorgehouden identiteit onmogelijk

genoegzaam te kunnen adstrueren.

3.3.1. Volgens verzoekers verklaringen op het CGVS heeft hij zich in het verleden reeds verschillende

identiteiten aangemeten. Zo gaf hij zich in Oostenrijk uit als “C.G.” toen hij werd opgepakt door de politie.

Daarnaast gebruikte verzoeker de naam van zijn vriend “K.D.” toen hij in 2007 of 2008 in België werd

opgepakt door de politie en een document van zijn vriend op zak had. Later toen hij in Antwerpen op straat

door de politie werd gecontroleerd en hij een document van B.J. op zak had, deed verzoeker zich nog voor

als “B.J.”, een Mongool die naar Mongolië terugkeerde. Daarna stelde verzoeker bij een andere

politiecontrole in Antwerpen dat hij “T.T.” was, en legde aan de politie een document van deze persoon

voor. Op het CGVS verklaarde verzoeker dan dat zijn echte naam B.T. is, en legde hij een rijbewijs, een

kopie van zijn identiteitskaart, foto’s, een huwelijksakte, en de geboorteakte van zijn kind neer teneinde

deze identiteit aan te tonen (zie gehoor CGVS, p. 2-3).

De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar deze in de bestreden beslissing aangeeft dat door

deze meervoudige identiteitsfraude verzoeker geen zicht geeft op zijn werkelijke identiteit. Bovendien kan

niet worden ingezien waarom verzoeker telkens andere identiteiten aanneemt, noch waarom hij zich in

Oostenrijk bij zijn eerste identiteitscontrole met een valse naam zou bekendmaken.
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Verzoekers verweer dat de mensensmokkelaar “raadde hem aan verschillende identiteiten te gebruiken,

omdat hij anders de kans zou lopen teruggestuurd te worden naar Mongolië. Dat hij nooit de intentie gehad

heeft om de Belgische asielinstanties te misleiden. Hij werd geleid door enorme angst en een gegronde

vrees voor vervolging, waardoor hij naar de instructies van de mensensmokkelaar luisterde” kan bezwaarlijk

verzoekers aanhoudende, bewuste en opeenvolgende identiteitswissel verklaren. Verzoeker stelt nu dat hij

slechte raad gevolgd heeft en genoodzaakt was te liegen uit angst te worden teruggestuurd. Daargelaten

dat een dergelijk argument geenszins een geldige verschoningsgrond kan vormen voor het doelbewust

misleiden van de Belgische overheden, is het strijdig met het aanvragen van bescherming wat een zeker

vertrouwen inhoudt. Verzoeker is immers zelf verantwoordelijk voor de verklaringen die hij aflegt en achteraf

ongunstig gebleken adviezen van derden kunnen zijn bedrieglijke verklaringen niet toedekken. Verzoekers

bedrieglijke handelwijze haalt zijn algehele geloofwaardigheid op fundamentele wijze onderuit.

3.3.2. De door verzoekers neergelegde documenten volstaan niet om de identiteit die verzoekers zich

aanmeten in het kader van huidige asielprocedure te bewijzen nu het louter fotokopieën van de

identiteitskaarten betreffen die gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen

bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Verzoekers verklaren zich in hun verzoekschrift

hiermee niet akkoord en stellen dat “Louter stellen dat de neergelegde kopie vervalst kan zijn, volstaat niet!

Indien het CGVS twijfelt aan de authenticiteit van de neergelegde documenten, dienen zij dit te

onderzoeken en te bewijzen”. Echter het beoordelen van de authenticiteit en de bewijskracht van

neergelegde documenten behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, zonder dat de Raad de stukken van valsheid moet betichten. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). Verzoekers blijven in

hun verzoekschrift daarenboven in gebreke te verklaren waarom ze tot op heden in gebreke zijn gebleven

de originele identiteitskaarten voor te leggen, hetgeen verder afbreuk doet aan de algehele

geloofwaardigheid. Uit wat voorafgaat, blijkt immers dat verzoeker in staat is beredeneerd te werk te gaan

over een langere periode en hij daarnaast concrete stappen zet en blijft zetten om te vermijden dat zijn ware

identiteit wordt ontdekt (meerdere gebruikte identiteiten, telkens ondersteund door documenten). Hieruit kan

minstens blijken dat verzoeker ook in staat moet zijn om zijn asielrelaas en ware identiteit naar behoren

voor te brengen en objectief te ondersteunen, quod non in casu. De neergelegde rijbewijzen volstaan

evenmin om in het licht van de voorafgaande meervoudige identiteitsfraude de voorgehouden identiteiten te

bewijzen. Dit enkele document kan op zich geen bewijs van de identiteit vormen, het is hoogstens een

zwakke aanwijzing en in casu onvoldoende om de waarachtigheid van de laatst beweerde identiteit te

ondersteunen. De neergelegde foto’s, huwelijksakte en de geboorteakte van het kind zijn op zich

geen identiteitsdocumenten. Ze staven enkel het huwelijk van de er in vermelde personen en de geboorte

van hun kind.

3.3.3. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoekers op ernstige wijze tekort schieten in hun medewerkingsplicht.

Het ontbreken van enig werkelijk identiteitsbewijs vormt een negatieve indicatie voor verzoekers algehele

geloofwaardigheid en deze van hun asielrelaas.

3.4. Daar waar een kandidaat-vluchteling die geen identiteitsdocumenten neerlegt, zijn voorgehouden

identiteit op overtuigende wijze dient te blijken uit zijn verklaringen, stelt de Raad daarenboven vast dat

deze evenmin geloofwaardig zijn. De commissaris-generaal wijst terecht op tal van tegenstrijdigheden in

verzoekers verklaringen die de geloofwaardigheid van het asielrelaas onderuithalen.

3.5. Verzoekers zijn van mening dat de zogenaamde tegenstrijdigheden waarop men zich baseert om tot

een weigering over te gaan, uit te leggen zijn. Verzoekers geven aan dat het interview op DVZ zeer beperkt

is en dat alleen de hoofdlijnen mogen aangebracht worden, terwijl het interview op het CGVS veel

uitgebreider is en hierdoor voor verwarring kan zorgen. Het CGVS heeft volgens verzoekers hier geen

rekening mee gehouden. Echter in tegenstelling tot wat verzoekers menen zijn de tegenstrijdigheden niet

slechts een “kwestie van verwarring” maar flagrant en opvallend talrijk, en bovendien hebben ze betrekking

op belangrijke, essentiële feiten die de kern raken van het asielrelaas. Vooreerst legde verzoeker

onsamenhangende verklaringen af over de redenen waarom hij Mongolië is ontvlucht. In de vragenlijst van

de DVZ stelde verzoeker op de vlucht te zijn omdat hij het proces voor de valse beschuldiging van handel in

illegale vachten niet kon winnen omdat zijn werkgevers rijke en machtige mensen zijn (Vragenlijst pp. 3-4).

Tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde verzoeker daarentegen op de vlucht te zijn voor zijn gewezen

werkgevers omdat hij hun illegale praktijken bij de politie uit de doeken had gedaan. Even verder tijdens het

gehoor op het CGVS verklaarde verzoeker dat hij ook op de vlucht is omdat hij als getuige zou worden

opgeroepen en anderzijds dat hij in deze zaak officieel is beschuldigd om daarna zijn verklaringen te
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wijzigen naar dat hij dat enkel vermoedt (zie gehoor CGVS B.S.T.K. p.9-13). Verzoeker gaf tevens aan dat

hij werd beschuldigd van illegale smokkel omdat “Alle documenten waren op mijn naam”, dat hij enkel

werkte als lader en losser in het bedrijf en dat het moeilijk uit te leggen is waarom de documenten dan op

zijn naam waren (zie gehoor CGVS B.S.T.K. p.9). Hierbij voegt zich nog dat verzoeker op de DVZ

verklaarde dat hij werkte voor een Chinees-Mongools bedrijf (zie vragenlijst p. 2), terwijl hij op het CGVS

stelde dat het een zuiver Mongools bedrijf was en dat hij op de DVZ verklaarde ”toen dat Chinezen de klant

waren van ons bedrijf, misschien daardoor misverstand” (zie gehoor CGVS B.S.T.K. p.6).

Tenslotte merkte de commissaris-generaal nog terecht op dat verzoeker niet weet waar zijn zaak staat in de

gerechtsprocedure en dat hij zich daarover nooit heeft geïnformeerd omdat “Ik vermoed dat het koppel het

gerecht omgekocht heeft want ze hebben genoeg geld en ze wachten gewoon op mij zodat ze mij kunnen

oppakken” (zie gehoor CGVS B.S.T.K. p.12). De Raad stelt vast dat verzoeker ook thans nalaat zich te

informeren over het verloop van de procedure zodat -voor zover zijn beweringen waarachtig zijn, quod non-

hij niet aantoont dat de redenen voor zijn vertrek thans, na 6 jaar, nog relevant zijn. Verzoekers nalatigheid

wijst dan ook op een gebrek aan interesse en doet ernstige twijfels rijzen over de ernst van zijn vrees voor

vervolging.

3.6. Verzoeker toont ook niet aan dat indien hij in Mongolië het slachtoffer was van aanvallen en

bedreigingen van zijn gewezen werkgevers, hij hiervoor geen beroep kon doen op de bescherming van de

Mongoolse autoriteiten. Verzoeker stelde op het CGVS aanvankelijk dat hij een advocaat had

gecontacteerd, maar buiten het lezen van een aantal wetsartikels geen stappen heeft gezet in Mongolië voor

zijn problemen. Hij zou geen rechtsbijstandsorganisaties, mensenrechtenorganisatie of andere ngo’s of

hulporganisaties gecontacteerd hebben, noch naar hogere instanties zijn gestapt (zie gehoor CGVS

B.S.T.K. p.13). Ook op dit punt wijzigt verzoeker zijn verklaringen en beweert dat hij wel een klacht had

ingediend bij de politie om er meteen aan toe te voegen dat de politie de klacht noteerde maar er niets mee

deed wat dan zou moeten verklaren waarom hij geen bewijs kan voorleggen (zie gehoor CGVS B.S.T.K.

p.15).

De waarachtigheid van verzoekers beweringen worden niet enkel ondergraven doordat hij incoherente,

strijdige en onverzoenbare verklaringen aflegt over de kern van zijn asielmotieven maar ook omdat hij geen

begin van bewijs over de relevante feiten neerlegt. Dat verzoeker al na twintig dagen Oostenrijk verliet en

doorreisde naar België en sinds zijn aankomst in België meer dan vier jaar heeft gewacht om asiel aan te

vragen, holt de geloofwaardigheid van verzoekers nood aan bescherming volledig uit. Verzoekers bewering

dat hij “niet verplicht [is] om het resultaat van zijn asielaanvraag af te wachten, of alleen een asielaanvraag

in te dienen, het feit dat zij ervoor gekozen hebben dit samen in België te doen, mag hen niet weerhouden

worden” kan niet gevolgd worden. In tegendeel kan niet worden ingezien waarom verzoeker zou wachten op

zijn echtgenote om asiel aan te vragen. Verzoeker heeft er immers alle belang bij zo snel mogelijk

bescherming te krijgen terwijl hij pas in september 2007 in Oostenrijk asiel aanvroeg omdat de politie hem

oppakte. Er kan slechts worden afgeleid dat verzoeker zelf meende dat hij geen dwingende nood had aan

internationale bescherming en hij gedurende al die jaren feitelijk als Mongolische onderdaan leefde en onder

hun bescherming. Zowel uit verzoekers verklaringen als hun houding kan geen vrees voor vervolging blijken.

De aan het verzoekschrift gevoegde internetartikels “Annual Report 2012” van Amnesty International en

“Corruption in Mongolia according to Transparency International” van “Mongolia Today” volstaan niet om

aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst geen beroep zou kunnen doen op bescherming van de

nationale autoriteiten. Het verwijzen naar een algemeen rapport dat aangeeft dat corruptie in Mongolië wijd

verspreid is, toont geenszins aan dat verzoeker in concreto geen bescherming kon genieten van de

Mongoolse autoriteiten, mensenrechtenorganisaties of hulporganisaties.

3.7. Ten slotte dient de commissaris-generaal te worden bijgetreden dat de feiten van gemeenrechtelijke

aard zijn en geen verband houden met de in artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève vermelde

redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging.

3.8. Waar verzoekers in hun verzoekschrift tenslotte verwijzen naar het aan hun verzoekschrift gevoegde

arrest van de Raad van State, wijst de Raad erop dat deze uitspraak geen precedentswaarde heeft.

Daarenboven is geenszins aangetoond dat het hier vergelijkbare zaken betreft.

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

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

genomen.
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4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Daarnaast stellen verzoekers dat de materiële motiveringsplicht is

geschonden, gezien het CGVS hen het subsidiaire beschermingsstatuut weigert zonder enige gegronde

uitleg of wettige motivatie of zonder daarbij hun individuele redenen na te gaan. Uit de motivering zou niet

blijken dat artikel 48/4, § 2, a, b en c onderzocht werd, terwijl daar in de context van verzoekers wel degelijk

voldoende redenen voor zijn. Indien zij dienen terug te keren hebben zij schrik dat zij slachtoffer zullen zijn

van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in hun land van herkomst of

ernstige bedreiging van hun leven of persoon riskeert, wat in strijd is met artikel 3 EVRM.

4.2. De Raad stelt vast dat de bewering van verzoekers berust op een onzorgvuldige lezing van de

bestreden beslissingen. Immers blijkt uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissingen dat de

weigering van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a en b is ingegeven door de

motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist.

Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de

motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de

beslissingen omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zouden zijn. Artikel 3

EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet. Aldus werd getoetst of in

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

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

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

4.3. Verzoekers gaan er in deze dan ook aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a en b net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel

op de vreemdeling rust. De verwijzing door verzoekers naar het rapport van Amnesty International dat stelt

dat “Complaints of torture and other ill-treatment against law enforcement officials did not, according to

available information, result in any convictions. As in previous years, the government did not publish

information and statistics on investigations, prosecutions and convictions of law enforcement officials

accused of torture and convictions of law enforcement officials accused of torture and other ill-treatment”

kan niets wijzigen aan deze vaststelling nu verzoekers niet aantonen dat hun asielrelaas geloofwaardig is.

Verzoekers kunnen zich dan ook niet steunen op de elementen die aan de basis van hun relaas liggen om

aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige

schade zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

5. Verzoekers vroegen tevens de beslissingen te vernietigingen en terug te sturen voor verder onderzoek.

De Raad stelt vast dat gelet op wat voorafgaat de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van

de asielaanvraag heeft besloten. Verzoekers maken geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu zij niet aantonen dat de gegrondheid van hun asielmotieven onvoldoende

werd onderzocht noch zelf ook maar enigszins elementen aanvoeren waaruit kan blijken dat verder

onderzoek noodzakelijk is.

6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juni tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


