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nr. 106 515 van 9 juli 2013

in de zaken RvV X / IV en 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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Mongolische nationaliteit te zijn, op 4 april 2013 en

8 april 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 7 maart 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 beschikkingen van 15 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. SWIJSEN die verschijnt voor de verzoekende partij en

advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco V. VEREECKE verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 28 november 2012 het Rijk binnen en diende op

diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 7 maart 2013 werd een beslissing tot weigering van de

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

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

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

Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Mongoolse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Ulaanbaatar. Sinds 1989 was

u gehuwd. U en uw kinderen werden echter veelvuldig geslagen en in november 2011 bent u officieel

gescheiden van uw ex-echtgenoot. Op 1 juni 2012 werd u door uw ex-echtgenoot ontvoerd en

meegenomen naar zijn thuis. Gedurende twee weken zat u er opgesloten en werd u mishandeld. Op 15

juni slaagde u erin uw moeder te contacteren en zij stuurde de politie er op af. Uw ex-echtgenoot werd

gearresteerd en u werd overgebracht naar het ziekenhuis. U diende een maand in het ziekenhuis te

blijven omwille van de talloze verwondingen die u had opgelopen. Een maand later werd uw ex-

echtgenoot weer vrij gelaten. Op 27 oktober 2012 kwam uw ex u opzoeken op uw werk en gooide een

mes naar u. Uw collega’s belden de politie en uw ex werd opnieuw opgepakt. Later werd hij wederom

vrij gelaten en belde hij naar uw moeder. Hij dreigde ermee u te vermoorden wanneer hij u zou

tegenkomen. Op 26 november 2012 reisde u met het vliegtuig van Ulaanbaatar naar Peking en

vervolgens naar Moskou. Daar werd u opgewacht door een Mongoolse vrouw die u met de bus naar

Polen bracht en vervolgens naar België. Bij uw reis maakte u gebruik van een vals paspoort dat u

nadien moest afgeven aan de Mongoolse vrouw. Op 28 november 2012 diende u een asielaanvraag in

bij de Belgische autoriteiten. U legde geen documenten neer ter staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat de door u aangehaalde

problemen verband houden met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die

internationale bescherming biedt aan personen die hun land van herkomst dienen te verlaten uit een

gegronde vrees voor vervolging omwille van hun religie, ras, politieke overtuiging, nationaliteit of het

behoren tot een sociale groep. Uit uw verklaringen blijkt immers dat de door u aangehaald problemen

louter van interpersoonlijke aard zijn en geen uitstaans hebben met één van de vijf hierboven vermelde

criteria.

Evenmin zijn er redenen om u, op basis van de door u aangehaalde vluchtmotieven, de status van

subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet. U hebt immers niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico

bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst. Immers, omwille van

onderstaande redenen zijn er ook twijfels gerezen omtrent de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Er dient te worden opgemerkt dat u geen enkel bewijs neerlegt noch van uw identiteit, noch van uw

asielrelaas. Volgens uw verklaringen zou uw moeder u een enveloppe hebben opgestuurd met daarin

uw Mongoolse identiteitskaart, uw paspoort en foto’s van uw verwondingen na de mishandeling door uw

ex-echtgenoot. In deze enveloppe zou er echter een poeder hebben gezeten waardoor de enveloppe

werd tegengehouden aan de Belgische grens. Dit vernam u van uw moeder nadat ze informeerde bij de

Mongoolse post, daar de verzending nog steeds niet was toegekomen (zie gehoorverslag CGVS p. 2).

Aan dergelijke verklaring kan geen geloof worden gehecht. U kunt immers op geen enkele manier

aantonen dat uw verzending werd tegengehouden en u deed bovendien geen enkele inspanning om de

zogenaamd verzonden documenten te recupereren. Naast uw identiteitsdocumenten en foto’s die

verloren gegaan zouden zijn, zou u in Mongolië eveneens beschikken over documenten omtrent uw

echtscheiding, documenten van de politie en documenten van het ziekenhuis. U zou uw moeder

gevraagd hebben om deze documenten naar u te faxen maar dat lukte blijkbaar niet (zie gehoorverslag

CGVS pp. 4-5). Ook hieraan kan geen geloof worden gehecht. Gezien het belang van documenten in

een asielprocedure kan er van een asielzoeker worden verwacht dat hij of zij voldoende inspanningen

levert om documenten te bekomen. De verklaring dat uw moeder er niet in slaagde de documenten te

faxen is onafdoende.

Verder dient te worden opgemerkt dat u bij familiale problemen in eerste instantie beroep dient te doen

op de Mongoolse autoriteiten alvorens internationale bescherming te vragen. Volgens uw verklaringen

stapte u meerdere malen naar de politie om klacht in te dienen tegen uw ex-echtgenoot maar gebeurde

er verder nooit iets met die klachten. De politie vertelde u dat klachten zouden moeten worden

doorgegeven aan hogere instanties maar dat het lang zou duren alvorens er gevolg zou worden

gegeven aan deze klachten en dat problemen van huiselijk geweld toch niet serieus genomen zouden

worden. Telkens praatte de politie u om, zo verklaarde u (zie gehoorverslag CGVS p. 6). Daarom zou u
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nooit voet bij stuk hebben gehouden om ervoor te zorgen dat uw klachten toch verder zouden worden

behandeld. Wanneer u gevraagd werd of uw klacht toch zou worden doorgegeven aan de hogere

autoriteiten indien u dit echt zou hebben gewild, stelde u dat het misschien wel kon lukken indien u er

echt voor zou zijn gegaan. Dat u er echter niet in geloofde en het opgaf leidde ertoe dat u er nooit echt

voor ging. Dat was misschien uw grote fout, zo stelde u (zie gehoorverslag CGVS p. 7). U hebt verder

nooit een advocaat gecontacteerd om ervoor te zorgen dat uw klachten wel degelijk zouden worden

behandeld. Enige uitleg waarom u dit niet deed kon u niet geven. Evenmin contacteerde u ooit een NGO

met de vraag u bij te staan bij het indienen van een klacht. Ook bent u nooit zelf naar de hogere

autoriteiten gestapt om ervoor te zorgen dat uw klachten werden behandeld (zie gehoorverslag CGVS p.

6). Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u geen afdoende inspanningen hebt geleverd bij uw vraag voor

bescherming aan het adres van de Mongoolse autoriteiten. U kunt met andere woorden niet aannemelijk

maken dat de Mongoolse autoriteiten niet bereidwillig of niet in staat zouden zijn om u bescherming te

bieden.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat er geen enkele reden is waarom u, alvorens internationale

bescherming aan te vragen, zich niet elders in Mongolië kon vestigen. U verklaarde dit door te stellen

dat uw ex u zei dat hij u altijd en overal zou terugvinden (zie gehoorverslag CGVS p. 8). Op welke

concrete manier uw ex u overal zou kunnen terugvinden kunt u echter niet aangeven. U komt namelijk

niet verder dan te stellen dat hij alles zou gedaan hebben om u terug te vinden. Daarnaast kennen

redelijk veel mensen u van in het kapsalon waar u werkte en zou uw ex u via- via wel hebben gevonden

(zie gehoorverslag CGVS p. 9). Dergelijke verklaring is onafdoende. In steden als Darkhan en Erdenet

wonen bijna 100.000 inwoners. Er is geen enkel element dat erop wijst dat uw ex u om het even waar in

Mongolië zou kunnen opsporen.

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 rechtspleging

Verzoekster heeft tegen de bestreden beslissing twee verzoekschriften ingediend. In het belang van een

goede rechtsbedeling is het aangewezen beide beroepen wegens verknochtheid samen te voegen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. 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).

3.2. Verzoekster voert in het verzoekschrift van raadsman Vereecke inzake de asielaanvraag de

schending aan van “artikel 48/2-3 juncto 62, artikel 52 en artikel 57/7 ter van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna

de Vreemdelingenwet) en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur en van de motiveringsplicht en inzake de subsidiaire beschermingsstatus de

schending van de formele motiveringsplicht zoals voorgeschreven in artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, minstens van de materiële motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en de

schending van artikel 48/4 Vreemdelingenwet”. Verzoekster voert in het verzoekschrift van raadsman

Swijsen “de schending aan van art. 52 en 48/3 juncto art. 62 van de wet van 15 december 1980 op de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de huisvesting van de vreemdelingen, de

schending van art. 1A (2) van de internationale conventie op het statuut van de vluchtelingen van
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28.07.1951, goedgekeurd door de wet van 26.06.1953 en de schending van art. 1 (2) van het Protocol

op het statuut van de vluchtelingen van 31.01.1967, goedgekeurd door de wet van 27.02.1967.

Verzoekster voert tevens de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur: motiveringsplicht

en zekerheidsbeginsel”.

3.3. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid een beslissing 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 verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat zij een

beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien verzoekster de

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

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

3.4. 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 beslissing gesteund op

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

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

verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar asielmotieven

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

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

aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar 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.

4. Nopens de status van vluchteling

4.1. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt

omwille van één van de in artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

(Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Verzoekster vraagt in beide verzoekschriften te

worden erkend als vluchteling, doch verduidelijkt niet hoe haar voorgehouden problemen een vervolging

zouden uitmaken die ingegeven is door één van de vijf criteria vermeld in het Verdrag van Genève, te

weten ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. De

commissaris-generaal stelde in deze terecht vast dat verzoeksters probleem met haar voormalig

echtgenoot een conflict van interpersoonlijke aard betreft. Noch uit verzoeksters verklaringen, noch uit

het administratief dossier, noch uit andere elementen van de verzoekschriften kan blijken dat

verzoekster vreest in Mongolië te worden vervolgd omwille van één van de vermelde redenen in artikel

1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

De Slotakte van de Conferentie van gevolmachtigden van de Verenigde Naties betreffende de status

van vluchtelingen en staatloze personen van 28 juli 1951, kan de in het Vluchtelingenverdrag en de in

artikel 48/3 opgenomen criteria niet wijzigen of ontkennen. Verzoekster gaat er aan voorbij dat ze zich

kan beroepen op internationale bescherming op grond van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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

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

worden genomen.

5. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

5.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour
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déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn 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). Bovendien verplicht

geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de

vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in

diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006).

5.2.Verzoekster is niet ernstig waar zij in het verzoekschrift van raadsman Swijsen meent dat het de

commissaris-generaal is die moet aantonen dat zij niet is wie zij beweert te zijn. Verzoekster is ernstig

nalatig waar zij geen inspanningen doet om documenten te bekomen of te recupereren terwijl ze wel

degelijk hierover beschikt of kan beschikken. Aldus toont zij niet aan zich in de feitelijke of juridische

onmogelijkheid te bevinden om documenten betreffende haar identiteit en asielrelaas te kunnen

voorleggen. Haar verklaringen hieromtrent zijn ongeloofwaardig noch ernstig (het niet kunnen faxen van

documenten, het opsturen van een paspoort en identiteitskaart tezamen met een poeder waardoor dit

volgens de Mongolische post zou onderschept zijn aan de Belgische grens). Verzoekster gaat er aan

voorbij dat de identiteit, nationaliteit en herkomst de kernelementen uitmaken in een asielprocedure en

verzoekster is ertoe gehouden de stukken waarover zij beschikt of kan beschikken, voor te leggen. Dat

verzoekster het Mongools machtig is en een Mongolisch uiterlijk heeft, kan een indicatie zijn dat zij de

Mongolische nationaliteit bezit, doch vormt geen vaststaand bewijs, en doet geenszins uitspraak over

haar identiteit, laat staan dat dit het ontbreken van documenten ter ondersteuning van haar asielrelaas

vergoelijkt.

5.3. Verzoekster kan dan evenmin gevolgd worden waar in het verzoekschrift van raadsman Vereecke

wordt gesteld dat verzoekster altijd eerlijk is geweest, wat overigens inherent is aan de op haar rustende

medewerkingsplicht. Dat verzoeksters asielrelaas “wel degelijk consistent is, zonder tegenstrijdigheden

en niet strijdig met algemeen bekende feiten”, betekent nog altijd niet dat het ook waarachtig is – te meer

nu het familiale feiten betreft die niet worden aangetoond – noch dat het in aanmerking komt voor het

toekennen van internationale bescherming.

5.4. Waar verzoekster in het verzoekschrift van raadsman Swijsen aanvoert dat “Uit de beslissing kan

afgeleid worden dat de Commissaris zich gebaseerd heeft op waarschijnlijkheden en mogelijkheden. Zo

wordt meermaals gesteld dat “het niet aannemelijk is” of dat "het opmerkelijk is” of dat “het kan wijzen

op”. Nergens wordt zwart op wit gesteld dat bepaalde beweringen van verzoeker foutief zijn. Telkenmale

schrijft de Commissaris dat het eerder verdacht lijkt of moeilijk aannemelijk wordt gemaakt, maar

nergens stelt de Commissaris dat het niet zo is of kan zijn. Aldus neemt de Commissaris een beslissing

op basis van feiten die niet zeker zijn of vaststaan, enkel op basis van vermoedens en

waarschijnlijkheden. Dit kan geenszins de bedoeling zijn; hiermee wordt ingegaan tegen het beginsel

van de rechtszekerheid en de motiveringsplicht.”, blijkt vooreerst dat de motivering in de bestreden

beslissing wel degelijk in vaststaande termen werd geschreven (“louter van interpersoonlijke aard” “geen

enkel bewijs” “op geen enkele manier aantonen” “geen enkele inspanning” “geen geloof” “nooit een

advocaat” “Enige uitleg waarom u dit niet deed kon u niet geven” “Evenmin contacteerde u ooit een

NGO” “ook bent u nooit zelf naar de hogere autoriteiten gestapt” “geen afdoende inspanningen” “niet

aannemelijk” “geen enkele reden” “Dergelijke verklaring is onafdoende”). Daarenboven beschikt de

commissaris-generaal over een discretionaire marge wat de beoordeling van de waarachtigheid en het

gewicht van de aangevoerde elementen en documenten betreft, waarbij de door de commissaris-

generaal gegeven motivering afdoende en daadkrachtig moet zijn. De Raad stelt vast dat dit in casu het

geval is. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt verder in dat het recht voorzienbaar en toegankelijk moet

zijn, dat de rechtzoekende moet kunnen uitmaken welke gevolgen een bepaalde handeling naar

redelijkheid zal hebben en dat de overheid niet zonder objectieve en redelijke verantwoording mag

afwijken van de beleidslijnen die zij bij de toepassing van de reglementering aanhoudt (RvS 4 oktober

2004, nr. 135.661). Verzoekster toont geenszins aan dat dit beginsel geschonden zou zijn.
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5.5. De door verzoekster bij het verzoekschrift van raadsman Vereecke gevoegde foto’s vermogen niet

het door verzoekster voorgehouden asielrelaas te bewijzen. Foto’s hebben immers ten hoogste een

accessoire, ondersteunende bewijswaarde. Uit eenvoudige, ongedateerde foto’s kunnen geenszins de

precieze feitelijke omstandigheden of tijdstip worden afgeleid waarbij de op de foto zichtbare

verwondingen werden opgelopen. De Raad stelt in deze opnieuw vast dat verzoekster nalaat andere

mogelijks adstruerende documenten, zoals de tussenkomsten van en de klachten bij de politie, inzake

de echtscheiding, inzake de ziekenhuisopname ed. voor te leggen, wat haar kan worden aangerekend.

Waar verzoekster overigens nog meent dat “Verweerster stelt in haar motivering van de

weigeringsbeslissing op geen enkele manier dat zij geen geloof hecht aan het feit dat verzoekster

gedurende twee weken werd opgesloten en er door haar ex-echtgenoot dermate mishandeld werd dat zij

gedurende een maand in het ziekenhuis diende te worden verzorgd.”, gaat zij er aan voorbij dat er

uitdrukkelijk werd gemotiveerd dat er “twijfels gerezen [zijn] omtrent de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas” die in de daarop volgende paragraaf uitgebreid werden toegelicht.

5.6. Conform artikel 48/5, §1 van de Vreemdelingenwet, kan ernstige schade in de zin van artikel 48/4

uitgaan van of veroorzaakt worden door niet-overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat noch

de staat bescherming kan of wil bieden tegen ernstige schade. § 2 van dezelfde bepaling stelt dat er

bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 wordt geboden wanneer de actoren als bedoeld in

lid 1 redelijke maatregelen treffen tot voorkoming van het lijden van ernstige schade, onder andere door

de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor de opsporing, gerechtelijke vervolging en

bestraffing van handelingen die ernstige schade vormen en wanneer de verzoeker toegang tot een

dergelijke bescherming heeft.

Verzoekster toont in casu niet aan dat ze bij eventuele ernstige problemen geen beroep kan doen op de

Mongolische autoriteiten om zich te beschermen tegen haar ex-echtgenoot. Immers internationale

bescherming kan slechts worden verkregen bij gebrek aan nationale bescherming. Dit vloeit voort uit

artikel 1, A, 2 van het Vluchtelingenverdrag en uit artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster

moet alle mogelijkheden tot bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom zij geen enkel beroep

deed op de nationale autoriteiten. Indien kan aangenomen worden dat familiaal geweld een

maatschappelijk probleem is in Mongolië, zoals het door verzoekster bij het verzoekschrift van raadsman

Vereecke aangebrachte artikel vermeldt, en geen hoogste vervolgingsprioritiet geniet in Mongolië, dan

blijkt krachtens verzoeksters verklaringen dat er eveneens sprake is van ontvoering en

doodsbedreigingen, waarbij niet aannemelijk is dat deze klachten niet verder zouden onderzocht en

politioneel en desgevallend gerechtelijk vervolgd zouden worden. Aldus kan niet worden voorgehouden

dat het geweld gedoogd zou worden. Integendeel verzoekster stelt zelf dat ze met succes kon scheiden

en de ex-echtgenoot “5 à 6 keer” werd opgesloten door de politie, hij tot een maand

werkstraf/dwangarbeid werd veroordeeld (gehoor p. 4-5) en “Hij werd drie keer opgenomen in de

instelling. Een keer voor drie maanden en een keer voor een maand. Daarnaast kreeg hij 5 à 6 keer een

werkstraf” (gehoor p. 7), zodat niet kan worden voorgehouden dat er geen gevolg werd gegeven aan

verzoeksters klachten, noch dat er niet in bestraffing werd voorzien. Verzoekster kan dan ook niet

volhouden geen bescherming te krijgen van haar overheden. De bescherming die de nationale overheid

biedt, moet daadwerkelijk zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk

feit begaan door derden, noch is ze resultaat gebonden. Ten slotte heeft verzoekster nagelaten zelf

bescherming te zoeken bij de hogere autoriteiten en evenmin heeft ze een advocaat of NGO ter

behartiging van haar belangen ingeschakeld (gehoor p. 6). Ten slotte dient te worden herhaald dat

verzoekster bij loutere beweringen blijft en naast foto’s die ook in België kunnen genomen zijn, haar

asielrelaas niet adstrueert.

5.7. Verder verwijst de Raad naar artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet waarin wordt bepaald dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees bestaat voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade, en van verzoekster redelijkerwijs

kan worden verwacht dat zij in dat deel van het land blijft. De Raad ziet niet in waarom verzoekster zich

niet in een andere stad in Mongolië zou kunnen hervestigen. Dat haar ex-echtgenoot haar overal zou

vinden, is een boute bewering, te meer gezien verzoekster zich niet eens heeft proberen te hervestigen

en haar kinderen ongestoord bij haar broer verblijven (gehoor p. 8).

5.8. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.
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5.9. Daar waar verzoekster ten slotte een schending opwerpt van artikel 57/7ter van de

Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat een dergelijke schending elke feitelijke grondslag mist, nu

verzoekster om voormelde redenen niet in aanmerking komt voor de status van vluchteling of de

subsidiaire beschermingsstatus, voorzien bij de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a en b van de

Vreemdelingenwet.

5.10. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 negen juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


