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nr. 106 517 van 9 juli 2013

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 Mongolische nationaliteit te zijn, op 5 april 2013 heeft

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

6 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 beschikking 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 H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat W. BUSSCHAERT

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 16 april 2012 het Rijk binnen en diende op

diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 6 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Mongoolse nationaliteit. Omdat u niet de geschikte medische

behandeling kon krijgen voor uw hartafwijking verliet u op 6 april 2012 Mongolië. U reisde per trein naar

Moskou en kwam vervolgens met een auto naar België. Op 16 april 2012 diende u een asielaanvraag in

bij de Belgische autoriteiten. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u een kopie van uw

Mongoolse identiteitskaart neer.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische redenen geen verband houden met

de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de

geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn

gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

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. Verzoekster vraagt de schorsing en vernietiging van de bestreden beslissing.

2.2. 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).

2.3. Verzoekster voert de schending van artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten

van de Mens aan.

3. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster niet vraagt om erkend te worden als vluchteling. Uit het

administratief dossier blijken ook geen elementen die erop kunnen wijzen dat verzoekster haar land van

herkomst zou hebben ontvlucht omdat zij er vervolging vreest 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 195, vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Verzoekster haalt in

het verzoekschrift evenmin elementen aan waaruit zou kunnen blijken dat zij in aanmerking komt voor de

erkenning van de vluchtelingenstatus ex artikel 48/3 vreemdelingenwet. Verzoeker voert dienaangaande

geen verweer, noch voegt zij dienaangaande documenten bij haar verzoekschrift.

4. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoekster voert aan dat haar gevaarlijke thuissituatie haar

terugkeer niet toelaat. Zij wordt in haar thuisland geconfronteerd met het steeds toenemende zinloze

geweld afkomstig uit vooral nationalistische hoek. Groeperingen zoals Tsagaan Khass plegen geweld

op onschuldige slachtoffers onder het mom van rassenzuivering. Dit heeft in de eerste plaats te maken

met de sterke anti-Chinese gevoelens die in verzoekster thuisland bestaan. China is het land van de

opkomende economie en geld en de vrees bij dergelijke groeperingen bestaat dat Mongolië uiteindelijk

zal worden ingepalmd door de rijke Chinezen. Daarom worden Mongolen die ook maar ietwat verdacht
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worden van Chinese sympathieën zonder pardoen gefolterd of vermoord. Aangezien verzoekster

uiteindelijk geen problemen heeft met Chinezen en in haar vriendenkring tevens Chinezen aanwezig

zijn, loopt verzoekster dan ook een groot risico op mensonterende handelingen vanwege dergelijke

extremistische groeperingen.

4.1. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a en b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit doodstraf of executie, dan wel 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). Gelet op de aard van de bestreden beslissing moet de schending van de

artikelen 2 en 3 van het EVRM bijgevolg niet afzonderlijk worden beoordeeld.

4.2. De toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a en b van de

vreemdelingenwet veronderstelt een reëel risico op ernstige schade. De bewijslast rust in beginsel bij de

kandidaat-asielzoeker en dit geldt ook voor de ernst van de gevreesde vervolging of schade. Het louter

aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op ernstige schade volstaat op zich niet om te kunnen

besluiten dat deze vrees of dat risico reëel is. Deze vrees of dat risico dient immers ook steeds getoetst

te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoekster dient in dit verband de vrees of het risico

concreet aannemelijk te maken. Deze vrees moet gegrond, concreet, actueel en persoonlijk zijn. Een

louter theoretische, vage, onpersoonlijke of hypothetische vrees volstaat niet om een beroep op

internationale bescherming te funderen. Verzoekster brengt geen enkele concrete, persoonlijke

vervolging aan. Verzoekster is bezwaarlijk ernstig waar zij nu voor het eerst in het verzoekschrift meent

dat het loutere feit dat zijzelf geen problemen heeft met Chinezen en Chinese vrienden heeft, haar het

toekomstig doelwit zou maken van extremistisch anti-Chinees geweld. Verzoekster verklaarde overigens

tijdens haar gehoor dat haar hartziekte de enige reden is om Mongolië te verlaten “Ja, ik heb geen

andere redenen om Mongolië te verlaten. Ik wilde mijn ziekte hier laten behandelen” en bevestigde

verder eveneens geen andere vrees te hebben bij terugkeer naar Mongolië (gehoor p. 3). Zodoende kan

geen geloof worden gehecht aan deze laattijdige en niet uitgewerkte wending in haar verklaringen.

Het volstaat hoe dan ook niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en

persberichten en mensenrechtenrapporten dienaangaande om aan te tonen dat verzoekster in haar land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te

worden aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december

2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146).

4.3. Op grond van de bepalingen van internationaal humanitair recht, met name het tweede aanvullende

protocol bij de Geneefse verdragen (Protocol II) van 12 augustus 1949 en het gemeenschappelijk artikel

3 bij de Geneefse verdragen, moet geconcludeerd worden dat sprake is van een binnenlands gewapend

conflict indien georganiseerde gewapende groepen onder een verantwoordelijk bevel in staat zijn op het

grondgebied van een land of een gedeelte daarvan militaire operaties uit te voeren jegens gewapende

groepen met gelijkaardige karakteristieken of jegens de strijdkrachten van de autoriteiten van dat land.

De gewapende confrontatie moet langdurig zijn en een minimumniveau aan intensiteit bereiken en de

partijen in het conflict moeten een minimumniveau van organisatie bezitten. Verzoeksters argumentatie

is louter gebaseerd op eigen verklaringen. Verzoekster toont aan de hand van concrete aanwijzingen,

niet aan dat er in Mongolië sprake zou zijn van een internationaal of binnenlands conflict dat een

ernstige bedreiging vormt voor het leven op de persoon van een burger. Verzoekster toont dan ook niet

aan dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet.

4.4. 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. Verzoekster toont evenmin aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

4.5. Overeenkomstig artikel 9 ter, §1 van de vreemdelingenwet is de Raad niet bevoegd om bij de behandeling

van een beroep tegen een beslissing van het CGVS inzake asiel en subsidiaire bescherming te oordelen over

de vraag of verzoekster aan een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, noch

over de vraag of zij een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen
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adequate verzorging mogelijk is in het land van herkomst. Verzoekster dient zich inzake de beoordeling van haar

medische problemen met de voorgelegde medische attesten te richten tot de geëigende procedure. Derhalve

wordt verzoeksters verweer aangaande haar gezondheidssituatie hier niet nuttig aangevoerd.

4.6. Waar verzoekster vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij slechts de

bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat

er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden

hersteld, noch dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een

bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals

blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

4.7. Er wordt geen gegronde middel aangevoerd.

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


