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nr. 113 232 van 31 oktober 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 Mongoolse nationaliteit te zijn, op 14 augustus 2013

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

staatlozen van 16 juli 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. D’HERDE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché S. DUPONT, 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

U verklaarde over de Mongoolse nationaliteit te beschikken, tot de Buriad-bevolkingsgroep te

behoren en afkomstig te zijn uit Ulaanbaatar. U was handelaar in allerhande goederen. In 2006 richtte u

samen met de vrouw O. de firma Naiman Sharga op. De firma deed aan valutahandel. In het kader

van deze valutahandel verrichte u grote geldelijke transacties voor hooggeplaatste politieke,

administratieve en gerechtelijke personen. U verwees daarbij naar rechter Batdelger, rechter Alder, vice-

minister van Justitie Turbayar, procureur Arhangai en Chingis van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Doorheen deze transacties zou u betrokken zijn bij witwaspraktijken.

Op 18 januari 2008 ging u met een grote som geld naar de Volksrepubliek China om het aan de

Batbold te geven, de broer van rechter Batdelger. De volgende dag werd u in China overvallen in uw
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hotel door drie Binnen-Mongoolse mannen en u ging daarvan aangifte doen bij de politie. Na uw

aangifte arresteerde de Chinese politie u omdat u in Mongolië werd gezocht. U zat 49 à 50 dagen vast

in China. Op 7 maart 2008 kwam de Mongoolse anti-corruptiedienst u ophalen om u naar Mongolië over

te brengen. In het politiekantoor van de grensstad Zamiin-Ud ondervroeg deze dienst u over het

grote bedrag waarmee u naar China was gereisd en over hoe u China was in gereisd. Uw

ondervragers verklaarden dat alles werd onderzocht aangaande de geldelijke transacties op uw naam.

U werd verdacht van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, illegale smokkel van geld, corruptie

en toe-eigening van andermans middelen.

U werd in voorhechtenis vastgehouden in de gevangenis Gants Hudag in Ulaanbaatar waar u

tevens werd ondervraagd.

Op 6 juli 2008 verscheen u voor de rechtbank van eerste aanleg van Khan-Uul. Van uw advocaat,

die een ver familielid is van de vice-minister van justitie, Turbayar, moest u het hoofd spionage van

de grenspost Zamiin-Ud, Galsandambaa, vals beschuldigen. Dezelfde dag veroordeelde deze rechtbank

u onder artikels 269.2, 175.3 en 152.1 veroordeeld voor illegale smokkel van grote bedragen

valuta, corruptie en toe-eigening van andermans middelen tot negen jaar en zes maanden

gevangenisstraf.

Op 10 augustus 2008 diende u tegen deze veroordeling beroep in. Op 27 augustus 2008 kwam de

zaak in beroep voor. De rechter vonniste dat de zaak heropend en heronderzocht moest worden,

wat vervolgens gebeurde. Dezelfde maand kreeg u drie jaar strafvermindering van de president.

In november 2008 verscheen u opnieuw voor de rechtbank van eerste aanleg van Khan-Uul. U

werd veroordeeld tot zes jaar en één maand gevangenisstraf.

Op 3 mei 2010 bracht men u over naar strafinrichting 409 in de gemeente Bayanzurkh, Ulaanbaatar.

U bleef er vastgehouden tot 18 oktober 2012. Al deze tijd wist uw partner niet dat u gearresteerd

en veroordeeld was en zat opgesloten. Op 18 oktober 2012 werd u voorwaardelijk vrijgelaten.

De voorwaarde was dat u 450.000 dollar schadevergoeding zou betalen aan Batbold, Urnaa en

Oyuntuya. U mocht ook het land niet verlaten.

Na uw vrijlating werd u door verscheidene betrokken personen bedreigd: rechter Alder die zei dat u

goed op uw tellen moest passen of dat uw leven in gevaar zou zijn; Batbold, de broer van rechter

Batdelger, die zei dat u dank zij hen was vrijgelaten en nu naar hen moest luisteren of dat u anders

opnieuw in de gevangenis zou terecht komen en het hoofd spionage van de grenspost, Galsandambaa,

die op basis van uw verklaringen was veroordeeld en die wou dat u hem de namen gaf van de personen

die u er toe hadden aangezet hem te beschuldigen.

Omwille van deze bedreigingen werd u bang en besloot u Mongolië te verlaten. U vond een

smokkelaar die jullie paspoorten nodig had om jullie reis te regelen. Op 18 februari 2013 reisden u en

uw partner met de auto naar Ulan-Ude in Rusland. Omdat u van het gerecht het Mongools grondgebied

niet mocht verlaten, werd hiervoor een Mongools attest gebruikt met een éénmalige toestemming om de

grens over te gaan. Vervolgens reisden jullie met de trein naar Moskou. Vanaf Moskou reden u en uw

echtgenote mee in de stuurcabine van een vrachtwagen naar België waar jullie op 25 februari 2013

aankwamen. De volgende dag vroeg u in België asiel aan.

Ter staving van uw identiteit legde u een kopie van uw geboorteakte en een kopie van een attest van

het gemeentehuis neer. Ter staving van uw asielrelaas legde u een kopie van een gerechtelijk

document neer.

B. Motivering

Na het gehoor door het CGVS stel ik vast dat u niet in aanmerking komt voor de hoedanigheid

van Vluchteling. U hebt immers uw asielmotieven niet aannemelijk gemaakt en dit om verscheidene

redenen.

Zo legde, u ondanks de verscheidene gerechtelijke procedures waarin u betrokken zou zijn, geen

enkel begin van bewijs neer van uw asielmotieven. U werd op 19 januari 2008 gearresteerd in China en

zat er ongeveer 50 dagen vast. U werd vervolgens door de Mongoolse anti-corruptiedienst overgebracht

naar Mongolië en opgesloten in de gevangenis van Gants Hudag in Ulaanbaatar (CGVS pp. 11-13). Op

6 juli 2008 werd u door de rechtbank van Khan-Uul veroordeeld. U ging met uw advocaat tegen

deze veroordeling in beroep. Op 27 augustus 2008 kwam de zaak in beroep voor en werd besloten dat

de zaak moest worden heropend. U kreeg in augustus strafvermindering van de president. In

november 2008 kwam uw zaak opnieuw voor en werd u veroordeeld tot een lichtere straf. Op 18 oktober

2012 werd u voorwaardelijk vrijgelaten(CGVS pp.13-17). Dat u van dergelijke lange gerechtelijke

procedure geen enkel begin van bewijs kan neerleggen, is niet aannemelijk.

Nochtans verklaarde u dat u in Mongolië over een hele map met documenten beschikt met daarin

o.a. een arrestatiebevel, een vrijlatingsattest en een bevel van voorwaardelijke vrijlating van de

gemeente Bayanzurkh, Ulaanbaatar. U verklaarde daarover dat een jeugdvriend u had gezegd dat hij in

de maand juli u al deze documenten zou bezorgen. Gevraagd waarom u ze nu nog niet had gezien u
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hier al vier maanden was, verklaarde u dan plots dat u aan uw zus had gevraagd om bij de rechtbank

uw dossier op te vragen maar dat ze vernam dat u dat persoonlijk moest doen (CGVS pp.10- 11). U

wijzigt dus uw verklaringen over de redenen waarom u geen documenten kan neerleggen naargelang

de vraagstelling. Over uw zaak legt u enkel een kopie neer van een document dat u moest laten zien

omdat u er als kaal geschoren verdacht uitzag (CGVS p. 10). Kopieën hebben geen bewijswaarde, ze

kunnen immers met knip- en plakwerk gemakkelijk worden vervalst.

Evenmin legt u originele identiteitsbewijzen neer. U legt een kopie van uw geboorteakte neer en

een kopie van een attest van het gemeentehuis. Kopieën hebben echter geen bewijswaarde.

Bovendien verklaarde u dat uw originele geboorteakte en uw rijbewijs in Mongolië liggen en u hebt

onvoldoende stappen gezet om deze originelen te kunnen neerleggen. Uw verklaring hiervoor dat u alle

documenten, ook die van het gerecht, in een keer wou laten overkomen, maar dat de persoon die u

contacteerde de documenten van het gerecht niet kon krijgen omdat ze u persoonlijk moest afhalen is,

gezien bovenstaande vaststellingen niet afdoende. Ook uw internationaal paspoort legt u niet neer.

Uw verklaring dat u ze aan de smokkelaar moest afgeven is, zoals verder aangetoond,

ongeloofwaardig (CGVS p. 7).

In iedere procedure zijn identiteitsdocumenten en bewijsstukken belangrijk, ook in een

asielprocedure. Van een asielzoeker kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij al het mogelijke in het

werk stelt om de identiteits- en bewijsstukken waarover hij beschikt of kan beschikken te kunnen

neerleggen zodat de asielinstanties een redelijke inschatting kunnen maken van zijn identiteit en van

zijn ingeroepen vrees voor vervolging. Uit bovenstaande verklaringen blijkt dat u dit niet hebt gedaan en

tot op heden legt u nog steeds geen van deze stukken neer. Nochtans liet u zich in Mongolië doorheen

de rechtelijke procedure bijstaan door een advocaat (CGVS p. 14), wat uw toegang tot de nodige

bewijsstukken heel wat moet vergemakkelijken. Dat u die advocaat niet meer wenst te contacteren

omdat hij een ver familielid zou zijn van één van de betrokkenen, vice-minister van justitie Turbayar, is

niet aannemelijk (CGVS p. 18). U meldde dit immers slechts in een ander ontwijkend antwoord (CGVS

p. 18)en niet toen tijdens het gehoor over uw advocaat werd gesproken (CGVS p. 14).

Verder slaagde u er niet in om uw asielmotieven op een voldoende coherente en duidelijke

manier uiteen te zetten. Uit het gehoorverslag blijkt dat het CGVS u daartoe nochtans alle

mogelijkheden heeft gegeven, zowel met open vragen als met gerichte vragen en u kreeg twee keer de

gelegenheid om te overleggen met uw advocaat. Ondanks al deze pogingen hebt u een onduidelijk

verhaal opgehangen waarin u meermaals uw voorafgaande verklaringen herriep of wijzigde,

voortdurend nieuwe namen aanbracht, er niet in slaagde de achtergrond van uw veroordeling te

schetsen en op dit vlak tot de kern van de zaak te komen (CGVS pp. 9-18). Hierdoor stelde u het CGVS

niet in staat om zich een voldoende beeld te vormen over die feiten die aanleiding zouden hebben

gegeven tot uw veroordeling en tot de bedreigingen aan uw adres. Aan het einde van het gehoor gaf u

aan dat u nog zoveel te vertellen had en niet alles had kunnen zeggen. Daarom kreeg u de mogelijkheid

uw verhaal duidelijk en gestructureerd op te schrijven en binnen de vijf dagen aan het CGVS over te

maken (CGVS p. 20). U hebt dit tot op heden echter niet gedaan.

Tevens merk ik op dat u doorheen uw asielprocedure onsamenhangende en tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd over de strafmaat. Tijdens het gehoor voor het CGVS verklaarde dat u na de

heropening van uw zaak door een uitspraak in beroep tot vijf jaar en zes maanden werd veroordeeld

en dat dit de definitieve veroordeling was (CGVS p. 16). In uw antwoorden in de vragenlijst had u

echter verklaard dat het uiteindelijke vonnis zes jaar en één maand was. Geconfronteerd met

deze tegenstrijdigheid paste u louter uw antwoord aan. U legde ook onsamenhangende verklaringen af

over hoe uw uiteindelijke straf is tot stand gekomen. Het is immers onmogelijk dat u in augustus 2008

drie jaar strafvermindering van de president kreeg op de veroordeling die in november 2008

werd uitgesproken na de heropening van uw zaak (CGVS p. 16). Ook over de voorwaarden

verbonden aan uw vrijlating legde u onsamenhangende verklaringen af. Eerst had u verklaard, tijdens

de bespreking van uw reisweg, dat u het Mongools grondgebied niet mocht verlaten van het

gerecht (CGVS p. 8). Later verklaarde u echter dat de enige voorwaarde verbonden aan uw

vrijlating was dat u een schadevergoeding moest betalen aan enkele betrokken personen en dat

er geen andere voorwaarden waren aan verbonden(CGVS p. 17).

Ook legde u niet aannemelijke verklaringen af over hoe jullie Mongolië hebben verlaten gereisd.

U verklaarde dat jullie tot Ulan-Ude in Rusland reisden met de auto, dan met de trein naar Moskou

en vervolgens met de vrachtwagen naar België. U verklaarde ook dat u de grens tussen Mongolië

en Rusland overstak met een attest voor de Mongoolse douane dat éénmalig de toestemming gaf om

de Mongools-Russische grens over te steken. U kon echter niet aangeven op welke naam dat

document stond en u wist niet of het op uw eigen naam stond (CGVS p. 8). Gezien u verklaarde dat u

het Mongoolse grondgebied niet mocht verlaten van het gerecht is het niet aannemelijk dat u niet wist of

dit document op uw naam stond of welke naam er dan wel op stond. Verder is het heel bevreemdend

dat u jullie paspoorten moesten afgeven aan de smokkelaar om de reis te regelen terwijl u daarmee
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eigenlijk het Mongoolse grondgebied niet mocht verlaten gezien het verbod daarop. Geconfronteerd met

deze anomalie had u er geen verklaring voor.

De reis van Moskou naar België kon u ook niet aannemelijk maken. U verklaarde dat zowel u als

uw partner in de stuurcabine van de vrachtwagen zaten en dat jullie verscheidene keren halt hielden

aan een tankstation waar jullie naar het toilet gingen en koffie dronken. Dit houdt in dat jullie de reis niet

op een verdoken manier hebben ondernomen. U kon deze reis echter niet verder toelichten. U kon ook

niet aangeven welke landen jullie zijn gepasseerd tussen Moskou en België. Evenmin kon u aangeven

waar en hoe jullie de Schengenzone zijn in gereisd (CGVS p. 8). Gezien de strikte controles bij het

inreizen van de Schengenzone en gezien u verklaarde dat jullie van Moskou naar België zonder

documenten reisden, moeten jullie op een clandestiene manier en met ontwijking van de grenscontrole

de Schengenzone zijn in gereisd. Het is dan ook niet aannemelijk dat u daarover en over de hele

reis tussen Moskou en België niet verder kon uitweiden.

Het geheel van uw niet aannemelijke verklaringen over jullie reis van Mongolië naar België laat

het CGVS toe op een gerede wijze te vermoeden dat jullie op een andere, legale manier van Mongolië

naar België zijn gereisd gebruik makende van jullie paspoorten en dat u deze paspoorten achterhoudt

ten einde voor de Belgische autoriteiten jullie werkelijke identiteit, reisweg en –data te verhullen. Dit wijst

er ook op dat u na uw beweerde voorwaardelijke vrijlating geen verbod werd opgelegd om Mongolië

te verlaten.

Gezien u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u in Mongolië daadwerkelijk werd vervolgd voor

frauduleuze praktijken waarin hooggeplaatste politieke, administratieve en gerechtelijke personen zijn

betrokken, is het niet aannemelijk u door deze personen bent bedreigd en dat jullie omwille van die

redenen Mongolië hebben verlaten.

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) merk ik op dat uw situatie hieronder niet valt gezien het onaannemelijke karakter van

uw asielmotieven.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen alsook van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur inzonderheid het

motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn asielrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.
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2.2.2. Vluchtelingenstatus

De Raad wijst er op dat de vreemdeling, om als vluchteling te worden erkend, vooreerst dient aan te

tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het Vluchtelingenverdrag,

vermelde gronden, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale

groep of zijn politieke overtuiging. Artikel 48/3, § 3 van de vreemdelingenwet bepaalt dat er een verband

moet zijn tussen de daden van vervolging en de gronden van vervolging. In casu blijkt nergens uit

verzoekers verklaringen gedurende het gehoor bij het Commissariaat-generaal of uit het verzoekschrift

dat de door hem aangevoerde vervolging zou zijn ingegeven door één van de in voornoemd artikel

geciteerde gronden. De problemen die verzoeker kende in zijn land van herkomst vinden immers hun

oorsprong in het feit dat hij betrokken was bij illegale geldtransacties en hier ook voor veroordeeld werd.

Deze feiten zijn van gemeenrechtelijke aard en vertonen geen nexus met één van de in artikel 1, A, (2)

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 aangehaalde gronden.

Verzoeker komt om deze reden dan ook niet in aanmerking voor de vluchtelingenstatus.

2.2.3. Subsidiaire beschermingsstatus

De asielaanvraag is blijkens de bestreden beslissing afgewezen op grond van de vaststelling dat

verzoeker (i) hoewel hij verwikkeld is in verscheidene gerechtelijke procedures daarvan geen enkel

begin van bewijs kan neerleggen, (ii) tegenstrijdige verklaringen aflegde over de redenen waarom hij

geen documenten kan neerleggen, (iii) geen originele identiteitsbewijzen neerlegt, (iv) er niet in slaagt

om zijn asielmotieven op een voldoende duidelijke en coherente manier uiteen te zetten en (v)

bovendien onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over de strafmaat.

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker geen aannemelijke verklaringen aflegt over zijn reisweg.

Verzoeker zou de grens met Mongolië en Rusland hebben overgestoken met een attest voor de

Mongoolse douane dat éénmalig de toestemming gaf om de Mongools-Russische grens over te steken.

Verzoeker kon echter niet aangeven op welke naam dat document stond en wist zelfs niet of het op zijn

eigen naam stond. Aangezien verzoeker verklaarde dat hij het Mongoolse grondgebied niet mocht

verlaten van het gerecht is het, zoals de bestreden beslissing terecht stelde, niet aannemelijk dat

verzoeker niet wist of dit document op zijn naam stond of op iemand anders naam. Verzoeker

verklaarde ook dat hij zijn paspoort moest afgeven aan de smokkelaar om de reis te regelen. Dit staat

uiteraard haaks op zijn verklaring dat hij het Mongoolse grondgebied niet mocht verlaten gezien het

verbod dat hij daartoe zou hebben gekregen. Noch bij het Commissariaat-generaal noch in zijn

verzoekschrift geeft verzoeker voor deze schijnbare tegenstrijdigheid enige verklaring. Hoe dan ook, de

enkele omstandigheid dat verzoeker het gebruikte paspoort heeft afgegeven aan de smokkelaar omdat

deze erom vroeg ontslaat verzoeker niet van de eigen verantwoordelijkheid die hij heeft ten aanzien van

deze documenten. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet nadat de smokkelaar om de afgifte hiervan

heeft gevraagd. Verzoeker diende immers in redelijkheid het belang van deze documenten te

onderkennen nu hij er van uit kon gaan dat de autoriteiten van het land, waar hij de bescherming van

het vluchtelingenverdrag wenste in te roepen, van hem zouden verlangen de door hem gestelde

identiteit, nationaliteit en gevolgde reisroute zo mogelijk met documenten te onderbouwen (artikel 4,

tweede lid van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004). Dat verzoeker bovendien geen enkele

toelichting kan geven over zijn reis van Moskou naar België bevestigt het vermoeden dat verzoekers op

een legale manier van Mongolië naar België zijn gereisd met hun eigen paspoorten doch dat deze

worden achtergehouden ten einde voor de Belgische autoriteiten de werkelijke identiteit, reisweg en –

data te verhullen. Dit wijst er bovendien ook op dat verzoeker na zijn beweerde voorwaardelijke vrijlating

in strijd met zijn verklaringen, geen verbod werd opgelegd om Mongolië te verlaten.

Verzoeker en zijn echtgenote leggen voorts hun originele geboorteakte voor. Gelet op het ontbreken van

een foto op de geboorteakte kan niet worden nagegaan of de identiteit die voorkomt op deze

documenten wel degelijk overeenstemt met de door verzoeker en zijn echtgenote opgegeven identiteit.

Dienvolgens toont verzoeker evenmin aan dat de gerechtelijke documenten wel degelijk betrekking

hebben op hem.

Verzoeker brengt bij voorliggende verzoekschrift voorts nog twee gerechtelijk bevelen bij respectievelijk

van 29/05/2008 en van 03/05/2010 alsook een bevel voorwaardelijke vrijlating van 18/10/2012 met

vertaling. Nog daargelaten, zoals hoger reeds werd vastgesteld, dat verzoeker niet aannemelijk maakt

dat hij de persoon is die voorkomt in de gerechtelijke documenten, betreft het slechts fotokopieën

waaraan geen bewijswaarde kan worden gehecht omwille van het manipuleerbare karakter ervan.
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Voorts blijkt dat het document ‘bevel van voorwaardelijke vrijlating’ van 18/10/2012 op verschillende

punten tegenstrijdig is met de verklaringen van verzoeker. Zo verklaarde verzoeker dat hij naar

strafinrichting 409 werd gebracht op 3 mei 2010 (gehoorverslag, 13 en 16) terwijl uit het thans

neergelegde bevel blijkt dat verzoeker in de strafinrichting is toegekomen op 9 augustus 2010.

Verzoeker verklaarde bovendien dat hij vrijgelaten werd onder de voorwaarde dat hij een document

moest ondertekenen opdat hij 450.000 schadevergoeding zou betalen doch in het bevel van

voorwaardelijke vrijlating wordt hierover niet gerept (gehoorverslag, 17). Hoe dan ook legde verzoeker

tegenstrijdige verklaringen af over de voorwaarden die aan zijn vrijlating verbonden waren. De

bestreden beslissing stelde hierover vast: “Over de voorwaarden verbonden aan uw vrijlating legde u

onsamenhangende verklaringen af. Eerst had u verklaard, tijdens de bespreking van uw reisweg, dat u

het Mongools grondgebied niet mocht verlaten van het gerecht (CGVS p. 8). Later verklaarde u

echter dat de enige voorwaarde verbonden aan uw vrijlating was dat u een schadevergoeding

moest betalen aan enkele betrokken personen en dat er geen andere voorwaarden waren aan

verbonden(CGVS p. 17).”

Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat om enige bewijskracht aan een document te ontlenen,

het dient te worden ondersteund door geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in

casu niet het geval is. Op zichzelf vermogen documenten niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen, dit geldt des te meer nu uit deze documenten zelf

tegenstrijdigheden opduiken met verzoekers verklaringen.

De handgeschreven verklaring van verzoeker wijzigt niets aan hetgeen supra werd vastgesteld. Het

betreft een ingekorte versie van de reeds door hem verklaarde feiten.

Omtrent de vastgestelde tegenstrijdige verklaringen over de strafmaat, geeft verzoeker geen enkele

aannemelijke verklaring waardoor deze dan ook overeind blijven staan. De anomalieën zijn bovendien

dusdanig dat ze niet kunnen verklaard worden door een gebrek aan juridische kennis of mogelijke

versprekingen.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoeker bijgevolg niet aannemelijk dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

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

Vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt geen elementen bij en er zijn geen gegevens voorhanden waaruit zou blijken dat de

situatie in zijn regio van herkomst van die aard is dat er sprake kan zijn van ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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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 eenendertig oktober tweeduizend dertien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


