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nr. 84 835 van 19 juli 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Mongolische nationaliteit te zijn, op 10 mei 2012 heeft

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

11 april 2012.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 5 juni 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juli 2012.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. WILLEMS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Mongoolse uit Ulaan Bataar. Eind oktober 2011 begon u te

werken als dienster in het Chinese restaurant X in Ulan Bataar. Na een maand werd u gedwongen

om zich te prostitueren. Zo werd u op 27 december 2011 samen met andere meisjes meegenomen

naar Zamin Ude, een plaats aan de Chinese grens. Onderweg slaagde u erin om met een ander meisje

te ontsnappen. Jullie keerden terug naar Ulaan Bataar, waar u onmiddellijk bij uw oom in Dari Ekh in

Ulaan Bataar ging wonen. Op 2 januari 2012 vernam u dat de Chinezen van het restaurant u zochten.

Uit vrees door de Chinezen te worden opgespoord en eventueel te worden vermoord, besloot u om op
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19 januari 2012 om Mongolië te verlaten. U nam het vliegtuig naar Moskou van waar uit u over land

verder reisde naar België. Op 30 januari 2012 kwam u in België aan, waar u de volgende dag asiel

aanvroeg. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u een kopie van uw paspoort voor.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Mongolië diende te verlaten

uit een gegronde vrees voor vervolging en dat u bij een eventuele terugkeer naar Mongolië alsnog

dergelijk bedoelde vrees meent te moeten koesteren of een reëel risico op ernstige schade zoals

omschreven in de wet over Subsidiaire bescherming zou lopen. Uw opeenvolgende verklaringen zijn

immers dermate tegenstrijdig dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas. Zo verklaarde

u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u van 26 november 2011 tot 2 december 2011 werd

opgesloten en dat u het restaurant niet mocht verlaten, uiteindelijk slaagde u erin om op 27 december

uit het restaurant te ontsnappen (zie vragenlijst DVZ, p. 3). Tijdens het gehoor voor het Commissariaat-

generaal verklaarde u aanvankelijk dat u werd opgesloten van 26 november tot 2 december 2011 en

vervolgens werd u weggevoerd. Op weg naar Zamin Ude, nabij de Chinese grens, slaagde u erin om op

3 december 2011 te ontsnappen. U keerde terug naar Ulaan Bataar, waar u op 17 december 2011

vernam dat de Chinezen u zochten (zie gehoorverslag CGVS, p.3 en p.4). Na confrontatie met het feit

dat u voor de DVZ stelde dat u op 27 december 2011 uit het restaurant ontsnapte, verklaarde u dat dit

op 2 december was (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Toen u erop werd gewezen dat het nog altijd

tegenstrijdig blijft dat u voor de DVZ verklaarde dat u kon ontsnappen uit het restaurant, terwijl u voor

het Commissariaatgeneraal stelde dat u de Chinezen ontvluchtte toen u op weg was naar Zamin Ude,

veranderde u uw verklaringen en stelde u dat het klopt dat u op 27 december 2011 bent gevlucht maar

niet uit het restaurant maar wel uit een wagen die op weg was naar Zamin Ude. Bovendien zou u plots

niet op 17 december 2011 vernomen hebben dat de Chinezen u zochten, maar op 02 januari 2012

(zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Daar bovenstaande tegenstrijdigheden betrekking hebben op de kern

van uw ingeroepen vluchtmotieven wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in ernstige

mate ondermijnd. Verder kunnen er nog tegenstrijdigheden worden opgemerkt in de verklaringen die u

aflegde voor het Commissariaat- generaal met betrekking tot de plaatsen waar u verbleef alvorens naar

België te komen. Zo verklaarde u aanvankelijk dat u na uw ontsnapping niet meer naar huis ging maar

tot aan uw vertrek uit Mongolië bij een vriendin op een onbekend adres woonde (zie gehoorverslag

CGVS, p. 2), terwijl u verder in het gehoor eerst stelde dat u vanaf 15 december 2011 bij uw oom in Dari

Ekh verbleef, waarna u dit aanpaste: u zou onmiddellijk na uw ontsnapping naar uw oom in Dari Ekh

gegaan zijn en daar vanaf 09 december 2011 tot aan uw vertrek uit Mongolië zijn blijven wonen

(zie gehoorverslag CGVS, p. 4). De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt door deze

discrepanties nog verder ondermijnd. In de hypothese dat er nog enig geloof kan worden gehecht aan

uw asielrelaas dient te worden opgemerkt dat u geen enkele poging heeft ondernomen om de

bescherming van de Mongoolse autoriteiten in te roepen zonder dat u afdoende redenen geeft waarom

de Mongoolse autoriteiten u een redelijke bescherming zouden weigeren. U heeft immers nooit

problemen gehad met de autoriteiten, bent politiek niet actief en behoort tot de Khalk wat de

belangrijkste etnie in Mongolië is. Dat de Chinese baas u met de dood bedreigde indien u zich zou

wenden tot de bevoegde autoriteiten is geen afdoende verklaring waarom u zelfs geen poging zou doen,

temeer daar u een Mongools staatsburger bent. Uit wat voorafgaat kan aldus niet worden gesteld dat u

ten aanzien van Mongolië een gegronde vrees voor vervolging moet koesteren.

Wat betreft het luik van subsidiaire bescherming moet worden opgemerkt dat het zoals voor elke

vorm van internationale bescherming ook het subsidiair beschermingsstatuut moet gedragen worden

door geloofwaardige verklaringen, wat in uw hoofde niet het geval is. De kopie van uw paspoort geeft

een indicatie over uw identiteit doch voegt voor het overige niets aan uw relaas toe.

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. In een eerste en enig middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 57/6 en 62 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) evenals de artikelen 2 en 3 van de wet
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van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna wet van 29 juli

1991) evenals de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoekster klaagt de schending aan van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet. Dit artikel heeft

betrekking op de bevoegdheid van de commissaris-generaal. Verzoekster bepaalt niet nader hoe dit

artikel geschonden werd. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.

Verzoekster klaagt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt

de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te

bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoekster op 4 maart 2012 op het Commissariaat-generaal werd

gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor was zij in het gezelschap van

een tolk die het Mongools machtig is. De bestreden beslissing is grotendeels gesteund op de verslagen

van dit gehoor. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekster op een individuele

wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens

van de zaak. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft

gehandeld.

Verzoekster stelt dat de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende is aangezien deze

beperkt is tot een loutere copy/paste van een stereotiepe motivering. Terwijl artikel 62 van de

vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen omkleed moeten zijn.

Verzoekster stelt dat aan artikel 62 van de vreemdelingenwet slechts voldaan is wanneer de motivering

afdoende en toereikend is en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant of nog, duidelijk,

nauwkeurig en ter zake dienend. Vervolgens citeert verzoekster de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 en wijst erop dat de bestreden beslissing een bestuurshandeling is in de zin van artikel 2 en dat

deze aldus conform artikel 3 van deze wet afdoende gemotiveerd moet zijn. Als beginsel van behoorlijk

bestuur vereist de motiveringsplicht dat de motivering van een bestuurshandeling volledig, precies en

relevant dient te zijn en verzoekster is van mening dat dit niet zo is en dat bijgevolg de aangehaalde

artikelen geschonden zouden zijn.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: commissaris-generaal)

motiveert de eigen asielmotieven van verzoekster helemaal niet. Verzoekster meent dan ook dat het

duidelijk is dat de commissaris-generaal de gegevens geenszins correct heeft beoordeeld en op grond

daarvan niet in redelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Verzoekster meent eveneens dat de bestreden

beslissing niet op zorgvuldige wijze genomen werd en dat de stukken en algemeen bekende gegevens

duidelijk niet op ernstige wijze onderzocht werden. Verzoeksters eigen asielmotieven zouden eveneens

nooit onderzocht zijn en dus meent zij dat de commissaris-generaal de zorgvuldigheidsplicht niet in acht

heeft genomen.

Verzoekster vangt haar middel aan met een louter theoretische bespreking van de motiveringsplicht. De

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat een louter theoretische

omschrijving van een juridisch begrip, zoals de motiveringsplicht, niet volstaat om te kunnen besluiten

dat dit beginsel geschonden zou zijn. verzoekster dient met concrete argumenten de verschillende

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.

De verzoekende partij klaagt de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 aan

evenals de schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan

of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477;

RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekster

maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van

de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in
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zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen

worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.153).

Wat betreft de tegenstrijdigheden in verzoeksters verklaringen die door de commissaris-generaal

aangehaald zijn merkt verzoekster vooreerst op dat zij tijdens het gehoor consistente en eenduidige

verklaringen heeft afgelegd. Zij heeft naar waarheid op de vragen geantwoord en spreekt dan ook ten

stelligste tegen dat zij tegenstrijdige verklaringen zou afgelegd hebben. Verzoekster meent bijgevolg dat

er geen enkele gegronde reden is om te twijfelen aan het feitenrelaas en de vervolging van verzoekster.

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet

hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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). 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

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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 (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

Verzoekster merkt op dat zij, zoals tijdens het gehoor aangegeven, beperkte intellectuele capaciteiten

heeft. Verder wijst verzoekster op de extreme stresssituatie die gedwongen prostitutie met zich

meebrengt. Verzoekster is dan ook van mening dat het perfect verklaarbaar is waarom zij niet zeker is

over de data van de verschillende feiten. Zij vindt het verder niet redelijk dat de commissaris-generaal

op basis van dergelijke minuscule tegenstrijdigheid de echtheid van haar verklaringen in twijfel trekt.

De bestreden beslissing stelt: “(…)Uw opeenvolgende verklaringen zijn immers dermate tegenstrijdig

dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas. Zo verklaarde u voor de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u van 26 november 2011 tot 2 december 2011 werd opgesloten

en dat u het restaurant niet mocht verlaten, uiteindelijk slaagde u erin om op 27 december uit het

restaurant te ontsnappen (zie vragenlijst DVZ, p. 3). Tijdens het gehoor voor het Commissariaat-

generaal verklaarde u aanvankelijk dat u werd opgesloten van 26 november tot 2 december 2011 en

vervolgens werd u weggevoerd. Op weg naar Zamin Ude, nabij de Chinese grens, slaagde u erin om op

3 december 2011 te ontsnappen. U keerde terug naar Ulaan Bataar, waar u op 17 december 2011

vernam dat de Chinezen u zochten (zie gehoorverslag CGVS, p.3 en p.4). Na confrontatie met het feit
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dat u voor de DVZ stelde dat u op 27 december 2011 uit het restaurant ontsnapte, verklaarde u dat dit

op 2 december was (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Toen u erop werd gewezen dat het nog altijd

tegenstrijdig blijft dat u voor de DVZ verklaarde dat u kon ontsnappen uit het restaurant, terwijl u voor

het Commissariaatgeneraal stelde dat u de Chinezen ontvluchtte toen u op weg was naar Zamin Ude,

veranderde u uw verklaringen en stelde u dat het klopt dat u op 27 december 2011 bent gevlucht maar

niet uit het restaurant maar wel uit een wagen die op weg was naar Zamin Ude. Bovendien zou u plots

niet op 17 december 2011 vernomen hebben dat de Chinezen u zochten, maar op 02 januari 2012

(zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Daar bovenstaande tegenstrijdigheden betrekking hebben op de kern

van uw ingeroepen vluchtmotieven wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in ernstige

mate ondermijnd. Verder kunnen er nog tegenstrijdigheden worden opgemerkt in de verklaringen die u

aflegde voor het Commissariaat- generaal met betrekking tot de plaatsen waar u verbleef alvorens naar

België te komen. Zo verklaarde u aanvankelijk dat u na uw ontsnapping niet meer naar huis ging maar

tot aan uw vertrek uit Mongolië bij een vriendin op een onbekend adres woonde (zie gehoorverslag

CGVS, p. 2), terwijl u verder in het gehoor eerst stelde dat u vanaf 15 december 2011 bij uw oom in Dari

Ekh verbleef, waarna u dit aanpaste: u zou onmiddellijk na uw ontsnapping naar uw oom in Dari Ekh

gegaan zijn en daar vanaf 09 december 2011 tot aan uw vertrek uit Mongolië zijn blijven wonen

(zie gehoorverslag CGVS, p. 4). De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt door deze

discrepanties nog verder ondermijnd.(…)”.

De Raad merkt ten eerste op dat het hier duidelijk niet een enkele tegenstrijdigheid betreft. Ook is het zo

dat zelfs indien verzoekster zich inderdaad vergist zou hebben over de datum waarop zij ontsnapte, er

nog steeds een tegenstrijdigheid bestaat met betrekking tot waar zij juist ontsnapte.

Verder brengt elk interview stress met zich mee en feiten van vervolging kunnen tot stress leiden, maar

verzoekster toont niet aan dat dit het haar niet mogelijk maakte op effectieve wijze deel te nemen aan

haar interview. Dit blijkt ook niet uit het gehoorverslag. De commissaris-generaal neemt zijn beslissing

op grond van de feitelijke elementen die hem werden aangereikt door de asielzoeker. Van verzoekende

partijen kan dan ook worden verwacht dat zij, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van hun

asielaanvraag, de feiten die de aanleiding waren voor hun vlucht op een geloofwaardige en coherente

manier zouden kunnen weergeven aan de overheden, bevoegd om kennis te nemen van hun

asielaanvraag, zodat op grond van dit relaas kan worden nagegaan of er in hoofde van de asielzoekers

aanwijzingen bestaan om te besluiten tot het bestaan van een gevaar voor vervolging in de zin van de

Conventie van Genève en/of tot het bestaan van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

In zo verre dat verzoekster stelt dat de commissaris-generaal geenszins rekening heeft gehouden met

haar beperkte intellectuele capaciteiten dat het afleggen van “coherente en overtuigende verklaringen”

op diepgaande wijze zou beïnvloed hebben, antwoordt verweerder terecht dat verzoekster niet aantoont

dat de aangehaalde lage intellectuele capaciteiten haar verstandelijke vermogens aantast en zij hierdoor

niet in staat is haar eigen leefwereld in tijd en ruimte te situeren en aldus coherente en overtuigende

verklaringen af te leggen. Uit de gehoorverslagen blijkt dat de dossierbehandelaar wel degelijk

eenvoudige duidelijke vragen stelde en dat verzoekster kennelijk kon volgen en zij de logica en de

inhoud van de vragen correct begreep.

Verzoekster meent dat zij wel degelijk aan de criteria van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet voldoet.

Zij citeert dit artikel en stelt dat in casu de daden van vervolging gekwalificeerd kunnen worden als

daden van lichamelijk en geestelijk geweld, aangezien zij vreest gedwongen te worden tot prostitutie of

zelfs vermoord te worden door de Chinezen. Verzoekster stelt dat zij nooit een effectieve moordpoging

heeft ondergaan, maar dat het fysieke en verbale geweld dat de Chinezen hebben toegepast op zich

reeds daden van lichamelijk en geestelijk geweld uitmaken. Verder wijst verzoekster erop dat het

voldoende is dat er een risico op vervolging is om iemand de status van vluchteling toe te kennen.

Verzoekster stelt ook nog dat zij geen bescherming kan bekomen van de autoriteiten in haar land van

herkomst aangezien zij werd bedreigd door de Chinezen. Daarom was de enige oplossing het land te

ontvluchten. Verzoekster meent dat zij niet naar een ander deel van haar land kon vluchten omdat de

Chinezen haar daar ook zouden kunnen vinden.

Uit het administratief dossier en meer bepaald uit de diverse gehoorverslagen zou duidelijk blijken dat

verzoekster met betrekking tot de door haar aangehaalde feiten steeds eenduidige en coherente

verklaringen heeft afgelegd. Daarom meent verzoekster dat de commissaris-generaal zijn beslissing niet

gesteund heeft op pertinente en afdoende motieven die draagkrachtig zijn. Uit dit alles, en in het

bijzonder uit stuk 1 en de consistente en waarheidsgetrouwe verklaringen blijkt volgens verzoekster

onomstotelijk dat de argumenten van de commissaris-generaal niet ernstig zijn en dat er dus voldoende

redenen zijn om geloof te hechten aan verzoeksters verklaringen evenals haar vrees voor vervolging.
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Om deze redenen schendt de bestreden beslissing de motiveringsplicht zoals opgelegd door artikel 62

van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 evenals artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

Verzoekster meent dat zij bij een eventuele terugkeer naar haar land van herkomst eveneens het risico

zou lopen op ernstige schade zoals opgenomen in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, zodat zij

minstens subsidiaire bescherming zou moeten krijgen.

De Raad stelt vast dat verzoekster zich beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het

Commissariaat-generaal gegeven verklaringen. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet

van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan verzoekster toe om

de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen en

zij blijft hier in gebreke.

Daar waar verzoekster verwijst naar stuk 1, namelijk de beslissing tot aanstelling van een advocaat dd.

10 mei 2012, ziet de Raad niet in hoe dit is het bewijs kan zijn van haar hoedanigheid van vluchteling in

de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat zij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Wat betreft verzoeksters stelling dat zij geen bescherming kon krijgen van de autoriteiten en evenmin

elders in haar land van herkomst kon gaan wonen omwille van de Chinezen die haar zochten en

bedreigden, merkt de Raad op dat dit een loutere bewering betreft die verzoekster op geen enkele

manier kan onderbouwen. Verzoekster geeft geen enkele reden aan waarom de autoriteiten in haar land

van herkomst zouden weigeren haar bescherming te bieden omdat zij door Chinezen vervolgd zou zijn,

of in de onmogelijkheid zouden verkeren om dit te doen. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij

geen beroep zou kunnen doen op de effectieve bescherming van de Mongoolse autoriteiten.

Terecht stelt de bestreden beslissing: “In de hypothese dat er nog enig geloof kan worden gehecht aan

uw asielrelaas dient te worden opgemerkt dat u geen enkele poging heeft ondernomen om de

bescherming van de Mongoolse autoriteiten in te roepen zonder dat u afdoende redenen geeft waarom

de Mongoolse autoriteiten u een redelijke bescherming zouden weigeren. U heeft immers nooit

problemen gehad met de autoriteiten, bent politiek niet actief en behoort tot de Khalk wat de

belangrijkste etnie in Mongolië is. Dat de Chinese baas u met de dood bedreigde indien u zich zou

wenden tot de bevoegde autoriteiten is geen afdoende verklaring waarom u zelfs geen poging zou doen,

temeer daar u een Mongools staatsburger bent.”

Verzoekster heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken

dat er in haar land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het

rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Het middel is niet gegrond.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

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.



RvV X - Pagina 7

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juli tweeduizend en twaalf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken;

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


