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nr. 88 769 van 1 oktober 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: 1. X

2. 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 en X, die verklaren van Mongolische nationaliteit te zijn, op 25 juni 2012

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

staatlozen van 31 mei 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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 30 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 september 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. VEREECKE, 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 in hoofde van verzoeker, T.B.(…), luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Mongoolse nationaliteit en bent u afkomstig uit Baynhongor

in Mongolië. Op 1 juli 2008 was er in de Mongoolse hoofdstad Ulan Bataar een betoging tegen

de verkiezingsuitslag. U was daarbij aanwezig en volgde de betogers naar het gebouw van

de Communistische partij dat in brand werd gestoken. U zou samen met veel anderen opgepakt zijn. U

zou verklaringen afgelegd hebben en vervolgens zou u naar de gevangenis gebracht zijn. Op 5 januari

2009 zou u op borg vrijgelaten zijn. Op 3 augustus 2009 zou u de brandstichter bij de politie
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geïdentificeerd hebben. Een ondervrager van de politie, genaamd O.(…), zou u hiertoe onder druk gezet

hebben. Twintig dagen later zou u door vijf personen, waaronder de brandstichter, van thuis uit ontvoerd

zijn en naar een onbekende plaats gebracht zijn. Ze zouden geëist hebben dat u uw verklaringen in zou

trekken en zouden u geslagen hebben totdat u het bewustzijn verloor. U kwam bij in een ziekenhuis en u

zou een zware hersenschudding en beschadiging aan uw gehoor hebben. U zou klacht ingediend

hebben. Twintig dagen later zou u opnieuw geslagen zijn. U zou klacht ingediend hebben. In december

2009 zou u opnieuw geslagen zijn. U zou gewond zijn aan uw rechterarm. Uw zus zou klacht ingediend

hebben. Eind januari 2010 zou u door twee personen geslagen zijn maar u kon zich verweren en

ontsnappen. Vervolgens zou u ondergedoken zijn. U zou Mongolië verlaten hebben op 14 februari 2010.

Via Polen en Rusland zou u naar België gereisd zijn. U zou op 16 of 17 februari 2010 in België

toegekomen zijn. Uw echtgenote zou in België gearriveerd zijn in september 2011. U vroeg in België

asiel aan samen met uw echtgenote (S.H.(…) O.V. nummer 6.882.371) op 22 september 2011.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: een fotokopie van

uw huwelijksakte en een fotokopie van de geboorteakte van uw zoon.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd om uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van Subsidiaire Bescherming, geloofwaardig te maken en dit omwille van volgende redenen.

In eerste instantie dient het CGVS op te merken dat uw verklaringen aangaande essentiële

elementen tegenstrijdig zijn aan uw verklaringen die u aflegde bij de Dienst Vreemdelingenzaken dd. 28

oktober 2011. Zo stelde u dat u Mongolië zou verlaten hebben op 13 september 2011 (zie verklaring

“DVZ” punt 35). Toen de “DVZ” aangaf dat uw vingerafdrukken overeenstemden met vingerafdrukken

genomen door een politiecontrole te Antwerpen in maart 2011 verklaarde u dat u op dat tijdstip in Bayan

Khongor was (zie verklaring “DVZ”, punt 35). Bij het CGVS gaf u aan dat u Mongolië reeds op 14

februari 2010 hebt verlaten (zie gehoorverslag CGVS p.3). Dit is tegenstrijdig aan uw initiële

verklaringen bij de “DVZ”. Er mag en kan verwacht worden dat u reeds bij de “DVZ” waarachtige

verklaringen aflegt aangaande uw asielrelaas. Bovendien zijn uw verklaringen aangaande de

binnenkomst van uw echtgenote in België tegenstrijdig aan die van uw echtgenote. U gaf aan dat uw

echtgenote midden september 2011 in België arriveerde (zie gehoorverslag CGVS p.4). Uw echtgenote

daarentegen stelde dat ze midden juli 2011 naar België kwam (zie gehoorverslag CGVS S.H.(…) O.V.

nummer 6.882.371 p.2). Deze vaststellingen ondermijnen op ernstige wijze de geloofwaardigheid van

uw verklaringen.

Verder rijzen er grondige twijfels bij uw oprechtheid om asiel aan te vragen. U bevindt zich

immers sedert 16 februari 2010 op Belgisch grondgebied, doch vraagt u pas op 22 september 2011

asiel aan (zie bijlage 26). U gaf meermaals aan dat het niet uw bedoeling was om asiel aan te vragen.

Na aankomst van uw echtgenote in september 2011, had u geen verblijfplaats en gaf u aan dat niets

werkte en daarom besloot u asiel aan te vragen (zie gehoorverslag CGVS p.4 en p.5). Dit wijst er op dat

u initieel niet van plan was om de bescherming van de Belgische autoriteiten in te roepen, maar

doet eerder vermoeden dat u hier gewoon een verblijfsrecht tracht te verwerven. De laattijdigheid van

uw asielaanvraag doet dan ook zeer sterk afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Voorts kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw beweerde problemen in Mongolië om

volgende redenen. Zo legde u geen enkel stuk neer die uw beweringen, met name dat u meer dan een

jaar in de gevangenis hebben gezeten en op borg vrijgekomen zou zijn, kunnen staven. Indien uw vrees

voor vervolging oprecht was, had u meer dan tijd genoeg om documenten te verzamelen aangezien u

sedert twee jaar voor het gehoor bij het CGVS in België bent. U verklaarde verder dat de persoon die u

onder dwang zou hebben aangeduid als de verantwoordelijke voor de brandstichting, dat deze persoon

u meerdere malen aangevallen zou hebben. U kon echter niet verklaren hoe deze persoon wist dat

u klacht tegen hem hebt neergelegd (zie gehoorverslag CGVS p.7). Deze persoon zou u verweten

hebben dat u uw verklaring niet introk en sloeg u daarom meermaals maar wederom kon u niet

aangeven hoe deze persoon op de hoogte was van het beweerde feit dat u de verklaring niet introk (zie

gehoorverslag CGVS p.7 en p.8). U kende ook deze persoon zijn naam niet, noch of hij van een

groepering of van een partij was (zie gehoorverslag CGVS p.7). Ook uw verklaring dat u als gevolg van

de beweerde feiten meerdere keren aangifte hebt gedaan bij de politie en in het ziekenhuis werd

opgenomen, weet u op geen enkele objectief gegeven te staven (zie gehoorverslag CGVS p.6 en p.7).
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Wat meer is, uw verklaringen over de aangiftes zijn vaag en incoherent. Zo gaf u eerst aan dat wanneer

u de tweede keer aangifte ging doen, dit deed bij de politie van Songino Khairkhan district. De politie zou

u gezegd hebben dat O.(…) de zaak ging behandelen en u zou helpen. U zou dit nagelaten hebben te

doen omdat u niet buiten kon omdat uw vrouw hoogzwanger was (zie gehoorverslag CGVS p.7).

Vervolgens stelde u dat u eerst naar O.(…) ging maar dat deze u niet hielp en dat u vervolgens naar de

politie in Songino Khairkhan district ging (zie gehoorverslag CGVS p.7). U stelde dat uw zus na de derde

keer dat u geslagen werd, een advocaat ingehuurd had en naar de politie ging om klacht neer te leggen.

Het is dan ook opvallend dat u niet weet naar welk politiekantoor uw zus ging of wat de naam was van

de advocaat (zie gehoorverslag CGVS p.8). Er kan dan ook geen geloof worden gehecht aan uw

verklaringen.

Ook een bewijs van identiteit (mét foto), wat als essentieel kan beschouwd worden in een

asielprocedure legde u niet neer. Het CGVS heeft dan ook geen zicht op uw ware identiteit of

nationaliteit. U beweerde dat u een eigen paspoort had (zie gehoorverslag CGVS p.8). U gaf aan dat u

het paspoort in België bent kwijtgeraakt (zie gehoorverslag CGVS p.8). Het CGVS heeft dan ook het

vermoeden dat u dit paspoort bewust verborgen wilt houden voor de Belgische autoriteiten aangezien dit

paspoort bepaalde in-of uitreisstempels kan bevatten.

Aldus kon u uw asielrelaas niet aannemelijk maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof worden

gehecht aan de door u aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming met de criteria van

het vluchtelingenverdrag waardoor u zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen aan de

basis van uw asielrelaas teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land

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

van de vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw 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 die de toekenning van een

Subsidiaire Beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in

een positieve zin zouden doen ombuigen. Uw kopie van uw huwelijksakte en de geboorteakte van uw

zoon zijn geen identiteitsstukken die een foto bevatten.

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.”

De bestreden beslissing in hoofde van verzoekster, S.H.(…), luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Mongoolse nationaliteit en bent u afkomstig uit Baynhongor

in Mongolië. Op 1 juli 2008 was er in de Mongoolse hoofdstad Ulan Bataar een betoging tegen

de verkiezingsuitslag. Uw echtgenoot was daarbij aanwezig en volgde de betogers naar het gebouw van

de Communistische partij. Hij zou samen met veel anderen opgepakt zijn. Uw echtgenoot zou

verklaringen afgelegd hebben en vervolgens zou uw echtgenoot naar de gevangenis gebracht zijn. Op 5

januari 2009 zou uw echtgenoot op borg vrijgelaten zijn. Op 3 augustus 2009 zou uw echtgenoot de

brandstichter bij de politie geïdentificeerd hebben. Een ondervrager van de politie, genaamd O.(…), zou

uw echtgenoot hiertoe onder druk gezet hebben. Twintig dagen later zou uw echtgenoot door vijf

personen, waaronder de brandstichter, van thuis uit ontvoerd zijn en naar een onbekende plaats

gebracht zijn. Ze zouden geëist hebben dat uw echtgenoot zijn verklaringen in zou trekken en zouden

hem geslagen hebben totdat hij het bewustzijn verloor. Uw echtgenoot kwam bij in een ziekenhuis en hij

zou een zware hersenschudding en beschadiging aan zijn gehoor hebben. Hij zou klacht ingediend

hebben. Twintig dagen later zou hij opnieuw geslagen zijn. Hij zou klacht ingediend hebben. In

december 2009 zou uw echtgenoot opnieuw geslagen zijn. Hij zou gewond zijn aan zijn rechterarm. De

zus van uw echtgenoot zou klacht ingediend hebben. Eind januari 2010 zou uw echtgenoot door twee

personen geslagen zijn maar hij kon zich verweren en ontsnappen. Vervolgens zou hij ondergedoken

zijn. Uw echtgenoot zou Mongolië verlaten hebben op 14 februari 2010. Via Polen en Rusland zou uw

echtgenoot naar België gereisd zijn. Hij zou op 16 of 17 februari in België toegekomen zijn. Uzelf zou in
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België gearriveerd zijn in september 2011. U vroeg in België asiel aan samen met uw echtgenoot

(T.B.(…) O.V. nummer 6.882.371) op 22 september 2011.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde uw echtgenoot (T.B.(…) O.V. nummer 6.882.371)

volgende documenten voor: een fotokopie van uw huwelijksakte en een fotokopie van de geboorteakte

van uw zoon.

B. Motivering

Uit uw asielrelaas blijkt dat u uw asielaanvraag baseert op de motieven ingeroepen door uw

echtgenoot (T.B.(…) O.V. nummer 6.882.371). U verliet Mongolië omwille van de problemen van

uw echtgenoot (zie gehoorverslag CGVS p.2). Gezien er ten aanzien van uw echtgenoot een weigering

van de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling werd genomen en een weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, kan er ook in uw hoofde niet worden gesteld dat u in uw land van

herkomst een risico loopt zoals begrepen onder de Conventie van Genève en hebt u ook niet

aannemelijk gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de

definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing in de asielaanvraag van uw echtgenoot (T.B.(…) O.V. nummer 6.882.371) luidt als volgt:

“(…)”

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. Verzoekers duiden “(…)De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer minister van

binnenlandse zaken en ambtenarenzaken” aan als tweede verwerende partij.

Op grond van het inquisitoir karakter van zijn rechtspleging komt het de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) toe te bepalen wie partij is in de zaak (RvS 1 juli 2003,

nr.121.147). De in het verzoekschrift aangeduide tweede verwerende partij kan niet tot verweer

geroepen worden aangezien de beslissingen met betrekking tot de erkenning van de status van

vluchteling en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, niet tot diens bevoegdheden

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

generaal) is in deze de enige verwerende partij.

2.2. In een enig middel beroepen verzoekers zich op de schending van artikel 48/2-3 juncto 62, artikel

52 en artikel 57/7ter 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

schending van de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht.

Het opgeworpen artikel 48/2 vreemdelingenwet is niet geschonden is, daar dit artikel een loutere

verwijzing bevat naar de artikelen 48/3 en 48/4.

Artikel 52 van de vreemdelingenwet is niet geschonden, daar de bestreden beslissing genomen werd op

basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om

een asielzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus

in de zin van artikel 48/4 te weigeren.

De verzoekende partij klaagt de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekers er kennis van hebben

kunnen nemen en hebben kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met

de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikken. 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
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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). Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hen 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 verzoekers de motieven

van de bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is

bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad

stelt vast dat de verzoekende partij 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 tegenstrijdigheid die de commissaris-generaal aanhaalt in de bestreden beslissing met

betrekking tot de datum waarop verzoekers hun land van herkomst verlaten zouden hebben, stellen

verzoekers dat rechtsleer en rechtspraak reeds uitdrukkelijk gesteld hebben dat: “(…)Wanneer slechts

één van de door de commissaris-generaal vermelde tegenstrijdigheden op een voldoende wijze

vaststaat, is dit onvoldoende om te concluderen dat de verklaringen van verzoeker kennelijk

ongeloofwaardig zijn, rekening houdend met de nauwkeurige en uitgebreide aard van zijn uiteenzetting,

door stukken gestaafd, en met het feit dat de meeste vermelde tegenstrijdigheden ongegrond zijn(…)”.

Verzoekers stellen bovendien dat de datum dat zij uit hun land van herkomst vertrokken totaal geen

“essentieel element” is zoals de commissaris-generaal stelt. Verzoekers menen dat essentiële

elementen immers de wettelijke voorwaarden zoals bepaald in het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen (hierna: vluchtelingenverdrag) betreffen. Deze tegenstrijdigheid

zou dan ook maar een bijkomstig element zijn dat geen afbreuk doet aan de essentiële elementen van

het asielrelaas van verzoekers, zoals deze die de gegrondheid betreffen.

De Raad wijst er vooreerst op dat de motivering als geheel moet worden gelezen en niet als

samenstelling van componenten die elk op zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel

van de vastgestelde tegenstrijdigheden en onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal

oordeelde dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr.

138.319).

Verder dient de Raad op te merken dat verzoekers stellen dat het moment dat zij hun land van herkomst

verlaten hebben geen essentieel element betreft, maar dat dit alleszins geen verschoning is voor hun

laattijdige asielaanvraag.

Wat betreft het moment dat verzoekers hun asielaanvraag ingediend hebben twijfelt de commissaris-

generaal aan de oprechtheid van deze aanvraag aangezien verzoekers anderhalf jaar gewacht hebben

om deze in te dienen en omdat verzoeker zelfs uitdrukkelijk verklaarde dat het aanvankelijk niet de

bedoeling was om asiel aan te vragen. De commissaris-generaal leidt hieruit af dat verzoekers louter

een verblijfsrecht in België trachten te verwerven. Verzoekers menen dat het uiteraard buiten kijf staat

dat zij een verblijfsrecht in België trachten te verwerven, anders zouden zij geen asielaanvraag indienen.

Zij menen dan ook dat dit bezwaarlijk afbreuk kan doen aan hun geloofwaardigheid.

Verzoekers menen dat het feit dat zij aanvankelijk niet van plan waren een asielaanvraag in te dienen tot

twee grote besluiten leidt.

Enerzijds stellen zij dat het louter de bedoeling was om komaf te maken met de gegronde vrees voor

vervolging. Het was dus primordiaal voor verzoekers om het land van herkomst te ontvluchten teneinde

hun veiligheid zo veel mogelijk te garanderen. De tijd dat zij in België verbleven zonder asiel aan te

hebben gevraagd was voor hun voldoende. Zij hadden misschien aanvankelijk andere plannen die

wegens omstandigheden geen doorgang hebben kunnen vinden.

Anderzijds stellen verzoekers dat zij alsnog een andere procedure tot verblijfsmachtiging konden voeren

in België. Het is niet omdat verzoekers aanvankelijk geen asielprocedure wilden voeren, dat zij niet een

humanitaire regularisatieprocedure konden starten, of een medische regularisatie. Zij stellen dat dit
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trouwens zeer waarschijnlijk is aangezien zij beiden aan het begin van hun gehoor hebben gemeld dat

zij medisch onderzocht wensten te worden.

Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van

de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming inroept, mag redelijkerwijze worden verwacht

dat hij/zij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een asielaanvraag

indient. Wat het gebrek aan bewijs en de geloofwaardigheid van het asielrelaas betreft stelt artikel

57/7ter, d) van de vreemdelingenwet : “De Commissaris-generaal kan, wanneer de asielzoeker een

aantal van zijn verklaringen niet aantoont met stukken of andere bewijzen, de asielaanvraag

geloofwaardig achten wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;”

De Raad meent dat de door verzoekers aangehaalde redenen niet overtuigen.

Verder wijst de Raad erop dat verzoekers wel stellen dat er niet valt af te leiden dat zij geen humanitaire

of medische regularisatie zouden willen aanvragen, maar dat zij dit eveneens niet hebben gedaan in

deze lange periode tussen hun aankomst in België en hun uiteindelijke asielaanvraag. Verder is het zo

dat het bekomen van het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire bescherming de procedure bij uitstek is

voor personen die vervolging vrezen of vrezen dat zij ernstige schade zouden oplopen bij terugkeer naar

hun land van herkomst, hetgeen verzoekers stellen. Verzoekers maken niet aannemelijk dat zij geen

asielaanvraag zouden gedaan hebben omdat zij een regularisatie wilden.

Verzoekers stellen dat zij slechts weinig documenten kunnen voorleggen met betrekking tot hun

problemen in hun land van herkomst omdat zij in allerijl vertrokken zijn en bovendien kregen ze er vaak

gewoonweg geen, zoals bij de gevangenis of het politiekantoor.

Verzoekers menen verder dat de commissaris-generaal geen enkele rekening houdt met het

corruptiegehalte in het land van herkomst van verzoekers, zelfs niet wanneer verzoeker verklaarde

tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal dat hij bij het zoeken/spreken van een advocaat er

gezegd werd dat er veel omkopingen aan te pas kwamen. Verzoekers wijzen erop dat hun land van

herkomst barslecht scoort op wereldwijde corruptie-indexen.

Bovendien stellen verzoekers dat het feit dat een kandidaat vluchteling geen documenten kan

voorleggen om zijn relaas objectief te staven absoluut geen voldoende grond vormt om de goede trouw

in twijfel te trekken. Verzoeker meent dat hij integendeel een zeer gedetailleerde beschrijving geeft van

de personen die een essentiële rol spelen in zijn relaas, hij geeft de namen van de gevangenissen waar

hij verbleef en geeft de beschrijvingen van de politieagenten, enz…

Verzoeker stelt verder dat hij geen idee had hoe de personen die hem steeds sloegen kennis hadden

van verzoekers verklaringen tegen de politie en van het feit dat zijn verklaringen niet werden

ingetrokken. Indien verzoeker dit wel wist had hij de slagen ook veel beter kunnen voorkomen, quod

non. Verzoeker zag deze onbekende persoon slechts bij de demonstratie, het was derhalve een

wildvreemde waarvan verzoeker enkel het gezicht herkende.

Wat de bewijswaardering betreft verwijzen verzoekers nog naar het handboek voor de advocaat-stagiair

dat stelt dat indien geen bewijzen gevonden kunnen worden het voordeel van de twijfel gegund wordt

aan de kandidaat-vluchteling, op voorwaarde dat zijn vluchtverhaal geloofwaardig is, namelijk dat zijn

verklaringen coherent en waarschijnlijk zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten (L. DENYS en

K. VERSTREPEN, Handboek voor de advocaat-stagiair Vreemdelingenrecht 2011-2012, Orde van

Vlaamse Balies, Brussel, 182).

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
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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).

Wat betreft de insinuatie dat verzoekers hun paspoorten mogelijk bewust achterhouden om bepaalde

hierin vervatte informatie te verbergen, stellen zij dat dit pure speculatie is en er hiervoor geen

objectieve beoordelingsgrond voorligt.

Hoewel de Raad beaamt dat het hier inderdaad vermoedens betreft, wijst de Raad erop dat verzoekers

evenwel geen aannemelijke verklaring hebben voor het feit dat zij geen internationale paspoorten

kunnen neerleggen, terwijl het in een asielprocedure toch wel essentieel is om de identiteit van de

kandidaat-vluchteling met een zo groot mogelijke zekerheid te kunnen vastleggen. De bestreden

beslissing stelt hierover: “(…)Ook een bewijs van identiteit (mét foto), wat als essentieel kan beschouwd

worden in een asielprocedure legde u niet neer. Het CGVS heeft dan ook geen zicht op uw ware

identiteit of nationaliteit. U beweerde dat u een eigen paspoort had (zie gehoorverslag CGVS p.8). U gaf

aan dat u het paspoort in België bent kwijtgeraakt (zie gehoorverslag CGVS p.8). Het CGVS heeft dan

ook het vermoeden dat u dit paspoort bewust verborgen wilt houden voor de Belgische autoriteiten

aangezien dit paspoort bepaalde in-of uitreisstempels kan bevatten.(…)

Verzoekers menen dat uit het geheel van hoger aangehaalde elementen besloten kan worden dat er in

hun hoofde weldegelijk een gegronde vrees voor vervolging bestaat en dat de commissaris-generaal bij

essentiële elementen haar beslissing niet afdoende feitelijk motiveert, waardoor er een schending is van

de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. Bovendien zou ook artikel 57/7ter van de

vreemdelingenwet geschonden worden.

Verzoekers klagen 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 verzoekers op 16 februari 2012 op het Commissariaat-generaal werden

gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kregen om hun asielmotieven omstandig uiteen te zetten en

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

een tolk die het Mongools machtig is en hebben zij zich laten bijstaan door een raadsman. De bestreden

beslissing is grotendeels gesteund op de verslagen van dit gehoor. De commissaris-generaal heeft de

asielaanvraag van verzoekers op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissingen genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Aldus kan niet worden vastgesteld dat

de commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft gehandeld.

Wat het voordeel van de twijfel betreft stelt artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet : « De Commissaris-

generaal kan, wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont met stukken of

andere bewijzen, de asielaanvraag geloofwaardig achten wanneer aan de volgende voorwaarden is

voldaan:

a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) vast is komen te staan dat de verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd. »



RvV X - Pagina 8

De Raad meent dat verzoekers niet in grote lijnen als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

Bovendien hebben verzoekers ook nagelaten om de aanvraag tot bescherming zo spoedig mogelijk in te

dienen.

Dit deel van het middel is niet gegrond.

2.3. Verzoekers vragen ondergeschikt eveneens de toekenning van de subsidiaire bescherming

aangezien zij bij terugkeer naar hun land van herkomst een reële kans zouden lopen op ernstige

schade. Verzoekers menen dat de motiveringsplicht geschonden is omdat de bestreden beslissing niet

verduidelijkt waarom zij niet voor deze bescherming in aanmerking komen. Verzoekers stellen dat de

commissaris-generaal kennelijk dezelfde criteria gebruikt als voor het beoordelen van de

vluchtelingenstatus en zij menen dat dit uit den boze is, aangezien de subsidiaire bescherming totaal

andere, minder stringente criteria vereist.

De commissaris-generaal heeft voor verzoekers een beslissing genomen tot weigering van de

vluchtelingenstatus. Deze beslissing werd genomen na individueel onderzoek op basis van de

elementen die terug zijn te vinden in het administratief dossier. De motieven voor de weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus zijn voor het grootste deel gelijklopend met deze voor de weigering van

de vluchtelingenstatus. Het is niet omdat deze motieven niet nog eens specifiek opgesomd zijn in het

kader van de subsidiaire beschermingsstatus, dat de beslissing op dit vlak onvoldoende gemotiveerd is.

Ook voor het toekennen van de subsidiaire bescherming is de geloofwaardigheid van het relaas vereist,

en zoals hoger aangehaald slagen verzoekers er niet in hun relaas aannemelijk te maken.

Daarnaast menen verzoekers dat de zeer korte verwijzing naar de algemene toestand in hun land van

herkomst bezwaarlijk kan volstaan als motivering, aangezien het handboek voor de advocaat stagiair

ondubbelzinnig stelt: “(…)Enkel verwijzen naar de algemene toestand in het land van herkomst is

evenwel onvoldoende(…)”(L. DENYS en K. VERSTREPEN, Handboek voor de advocaat-stagiair

Vreemdelingenrecht 2011-2012, Orde van Vlaamse Balies, Brussel, 181).

De bestreden beslissing is genomen op basis van de verklaringen van verzoekers en alle relevante

elementen die in het administratief dossier zijn terug te vinden. De motieven steunen dus allemaal op

informatie uit het administratief dossier. Deze verwijzing naar de algemene toestand in het land van

herkomst steunt eveneens op informatie die hierin is terug te vinden en heeft als doel te stellen dat de

situatie in het land van verzoekers niet valt onder de omschrijving van artikel 48/4 §2 c).

Vervolgens citeren verzoekers het artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en herhalen dat zij bij een

terugkeer naar hun land van herkomst geconfronteerd dreigen te worden met een klimaat van

bedreiging, geweld en zelfs de dood. Zij stellen dat het volstaat dat de vrees reëel is, zonder dat deze

zich effectief moet verwezenlijkt hebben. In casu is verzoeker echter reeds talloze keren het slachtoffer

geweest van ernstige geweldplegingen en pogingen tot levensdelicten en werd hij telkens aan zijn lot

overgelaten.

Verzoekers hebben hun asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria van het

vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kunnen steunen op de elementen aan

de basis van hun relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar hun land

van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en

b) van de vreemdelingenwet. Verzoekers brengen geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat

er in hun land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de persoon van burgers

als gevolg van willekeurig geweld in het kader 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 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober 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


