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nr. 204 024 van 18 mei 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: Bervoetstraat 1/1

2000 ANTWERPEN

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 11 oktober 2017

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

staatlozen van 15 september 2017.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 oktober 2017 met

refertenummer 72934.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat M.

SAMPERMANS en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U kwam in het jaar 2012 naar België waar u een eerste asielaanvraag indiende. U verklaarde toen de

Mongoolse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Orkhan. In uw puberteit ontdekte u dat u zich

meer tot jongens dan tot meisjes aangetrokken voelde. Op school werd u omwille uw seksuele

geaardheid gepest en soms geslagen.



RvV X - Pagina 2

Thuis werd u ook door uw vader geslagen waarop u de contacten met hem verbrak en naar Ulaan B.r

verhuisde. In Ulaan B.r werd u lid van enkele "gay-organisaties" die ondermeer cursussen, info-en

ontmoetingsdagen voor homo's organiseerden. Op 26 december 2009 werd u door voorbijgangers

geslagen omdat u met een vriend aan het knuffelen was. U diende een klacht in bij de politie, doch deze

slaagde er niet in om de daders te vinden. Op een cursus van één van deze organisaties leerde u T.

kennen met wie u een relatie begon. Op 5 oktober 2011 ging u met T. samenwonen. Op 9 juli 2011

waren T. en u op vakantie naar Tuvanag. Terwijl jullie in het gras lagen werden jullie door vijf mannen

aangevallen. U werd geslagen en verloor het bewustzijn. De mensen van het vakantieoord hadden

ondertussen de politie verwittigd, waarop de politie van Tuvanag de vijf mannen arresteerde. Op 5

augustus moesten jullie zich terug aanmelden bij de politie van Tuvanag en daar werd u het voorstel

gedaan om een minnelijke schikking te treffen en een schadevergoeding te krijgen of de zaak

aanhangig te maken voor een rechtbank. U verkoos de minnelijke schikking en verkreeg 200.000 terug

schadevergoeding. Na deze gebeurtenis leefde u in angst en durfde u niet meer met uw vriend hand-in-

hand lopen op straat.

Uiteindelijk besloot u om in februari 2012 om Mongolië te verlaten. Via Rusland kwam u op 15 februari

aan in België, waar u asiel aanvroeg. Ter ondersteuning van uw asiel aanvraag legt u de volgende

documenten neer: documenten van de homo-groepen waarvan u lid en waarvoor u actief was, een

oproepingsbrief van de politie na het incident van 5 oktober 2011 en foto's van u en uw vriend.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft uw aanvraag

afgewezen op 24 december 2012, en u ging hiertegen niet in beroep. U woonde en werkte sindsdien

illegaal in België. Omdat er tegenwoordig door de verhoogde terreurdreiging echter meer

politiecontroles zijn, besloot u om op 19 april 2017 een nieuwe asielaanvraag te doen.

U verklaart nu bij het indienen van uw tweede asielaanvraag, op 19 april 2017, geboren te zijn in Binnen

Mongolië in de Volksrepubliek China uit een Mongoolse vader en een Chinese moeder. U woonde tot

uw vijfde levensjaar bij uw moeder, waarna uw vader u meenam naar Ulaanbaatar in Mongolië. Hier

woonde u bij uw tante. Omdat u geen identiteitspapieren had, liep u geen school. Maar u deed in plaats

daarvan het huishouden. In 2001 liep u weg van huis, en u was dakloos tot u met een vriend een kamer

kon huren in 2004. U deed een aantal kleine jobs en bewoog u ook in het criminele milieu.

Op 30 juni 2008 werd u door uw vriend M.E. gevraagd hem te ontmoeten. Hij nam u mee naar

een samenkomst van oppositiepolitici, onder meer Elbegdorj van de Democratische Partij en

Jarpalsaikhan van de Republikeinse partij. Ze droegen u op om tegen betaling een manifestatie samen

te roepen de dag daarop om te protesteren tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van dat

jaar, wat u ook deed. Tijdens de daaropvolgende manifestatie heeft u Elbegdorj stenen, aanstekers en

wodka zien doen uitdelen aan de manifestanten. De manifestatie liep uit de hand, en het hoofdkwartier

van de regeringspartij werd in brand gestoken. Hierop werd de noodtoestand uitgeroepen, en schoot de

politie op de manifestanten, waarbij onder andere M.E. omkwam. U ging op de loop. De dag erna werd

u gecontacteerd door een handlanger van Elbegdorj, die u vroeg om onder te duiken in het

provinciestadje Mörön weg van de hoofdstad, om de politie te vermijden. U leefde daar tot november

2011, maar kon er maar moeilijk werk vinden. Met de presidentsverkiezingen van 2013 in aantocht,

besloot u dan maar om de ondertussen president geworden Elbegdorj te chanteren: u zou zijn rol bij de

rellen van 2008 aan het licht brengen, tenzij hij u zou helpen om naar Europa te reizen. B., de fixer van

Elbegdorj, bedreigde u hierop met de dood, maar u kreeg uiteindelijk toch wat u wou.

Ter staving van uw relaas legt u de volgende documenten voor: een rijbewijs, een aantal foto’s van u en

uw overleden vriend, en prints van een aantal onlinepublicaties. Uw tweede asielaanvraag werd op 12

juni 2017 in overweging genomen door het CGVS.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er doorheen uw verklaringen er niet in geslaagd bent om

aannemelijk te maken dat u in uw land van herkomst een gegronde vrees had voor vervolging in de

vluchtelingrechtelijke zin, noch dat u een reëel risico liep op het lopen van ernstige schade zoals

bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

Ten eerste dient er op gewezen te worden dat u uw asielaanvraag uiterst laattijdig deed. Uw

eerste asielaanvraag werd geweigerd op 24 december 2012, en u hebt daarna gewacht tot 19 april 2017

om een tweede asielaanvraag in te dienen, zo’n vierenhalf jaar later.
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Uw verklaring hiervoor is dat u zich ondertussen best wel uit de slag kon trekken in de illegaliteit, maar

sinds kort een verhoogde politieactiviteit waarneemt, waardoor u het nuttig acht om uw status alsnog te

proberen legaliseren (CGSV p. 6). Een dergelijke uitleg kan evenwel maar weinig serieus genomen

worden. Het klopt dat u in de illegaliteit steeds het risico loopt om opgepakt en teruggestuurd te worden,

waardoor net van u verwacht kan worden dat, als u in uw land van herkomst werkelijk voor uw leven

vreest, u zo snel mogelijk zou proberen om uw status te legaliseren. U zou daarom zo snel

mogelijk nadat het duidelijk werd dat u met uw leugenachtige eerste asielrelaas (CGVS p. 11, 12) geen

status zou kunnen verwerven, een tweede asielaanvraag hebben moeten doen om uw werkelijke

problemen toe te lichten. Van iemand die in zijn land van herkomst vreest voor zijn leven kan immers

verwacht worden dat hij zich zo snel mogelijk onder de bescherming van een andere staat zou plaatsen.

Dat u dit echter niet heeft gedaan, is een indicatie dat er geen sprake is van een werkelijk ernstige vrees

in uwer hoofde.

Ten tweede kan er ook niet om de vaststelling heen gegaan worden dat u de Belgische asielinstanties

bij uw eerste asielaanvraag hebt proberen misleiden door een leugenachtig asielrelaas te fabriceren, en

u bovendien te bedienen van wat u nu omschrijft als valse documenten (verklaring meervoudige

asielaanvraag dd. 19 april 2017, afdeling 15.), waarbij u zelfs zover ging om over te gaan tot he maken

van een aantal expliciete foto’s om uw voorgehouden homoseksualiteit te staven (document 2 eerste

asielaanvraag). U geeft nu echter aan dat zowel de voorgehouden problemen als de homoseksualiteit

gelogen waren (CGVS p. 12). Als u bij uw eerste asielaanvraag zodanig ver wou gaan om de Belgische

asielinstanties te misleiden, is het maar de vraag in hoeverre er enig geloof gehecht kan worden aan de

problemen die u bij deze tweede asielaanvraag voorhoudt. U zou hiertoe al zeer overtuigende

verklaringen dienen af te leggen, waar u evenwel niet in slaagde (zie infra).

Ten derde stelt het CGVS vast dat u geen duidelijk zicht geeft op uw ware identiteit. U deed zich bij uw

eerste asielaanvraag voor als iemand met de Mongoolse nationaliteit. Echter kon u dat toen niet staven.

Nu, bij het indienen van uw tweede asielaanvraag, verklaart u te zijn geboren in Binnen Mongolië, in de

Volksrepubliek China. Het CGVS merkt daarbij op dat u, hoewel uw geboorteplaats aldus in China zou

liggen, u nochtans wel aangeeft dat u de Mongoolse nationaliteit heeft (zie verklaring DVZ vraag 6). Hoe

dan ook, u legt geen enkel stuk voor om te staven dat u in Binnen Mongolië bent geboren. Meer zelfs, u

legt nu een Mongools rijbewijs voor, opgesteld in het Engels, dat volgens u op valse wijze verkregen is.

De geboorteakte die u zou hebben gehad, kon u niet voorleggen (zie gehoorverslag CGVS 4/9/2017

p.3). Wat er ook van zij, in het licht van bovenstaande vaststellingen dat u reeds in uw eerste

asielaanvraag het CGVS bewust trachtte te misleiden, dat uw tweede asielaanvraag bijzonder laattijdig

is én dat u enkel een identiteitsstuk (rijbewijs) uit Mongolië voorlegt en helemaal niets uit Binnen

Mongolië, kan het CGVS geen enkel geloof hechten aan uw beweerde afkomst uit Binnen

Mongolië. Ten slotte merkt het CGVS nog op dat het weinig geloofwaardig is dat u in Mongolië al die

jaren met een vriend een huis had kunnen huren en hier en daar jobs kon doen toen u al meerderjarig

was en dit alles zonder enig identiteitsdocument. Dat komt niet aannemelijk over.

Ten vierde merkt het CGVS op dat uw relaas, zoals u dat hier in uw tweede asielaanvraag naar voor

brengt, geen enkele band heeft met enig criteria van de Vluchtelingenconventie en dus vreemd is aan

die Conventie. De deelname aan die manifestatie nadat u was opgestookt op criminele wijze, zijn feiten

van gemeenrechtelijke aard, nergens blijkt dat u betrokken was omwille van uw politieke overtuiging.

Maar los daarvan stelt het CGVS vast dat uw relaas bijzonder weinig geloofwaardig overkomt omwille

van onderstaande redenen.

Primo legt u geen enkel bewijs voor van uw band met Elbegdorj, zijn partij, of zijn handlanger. De door

u voorgelegde documenten hunnen hooguit staven dat u op de betoging aanwezig was, en dat u één

van de slachtoffers daarvan kende. Er kan in deze dus enkel afgegaan worden op uw verklaringen.

Er dient secundo ook gewezen te worden op de opmerkelijke vaststelling dat u initieel het plan leek te

hebben opgevat om naar Europa te komen om louter avontuurlijke of economische redenen; het

was “[uw] droom” om naar het buitenland te gaan (CGVS p. 9), en u ondernam de infra aangehaalde

chantage louter daarom, niet omdat u op dat moment dringend Mongolië diende te ontvluchten om deze

of gene vervolging te ontlopen. Vervolgens zou u in de problemen gekomen zijn omwille van deze

chantage. Dit komt weinig overtuigend over.

Er kan tertio opgemerkt worden dat u pas bedreigd geweest zou zijn nadat u Elbegdorj probeerde te

chanteren, wat u zelf ook aangeeft (CGVS p. 9, 10).
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In dit kader laat u optekenen dat B. u zei dat hij u zou vermoorden als u zou klikken (CGVS p. 10), wat

natuurlijk impliceert dat u het voorgehouden risico zou kunnen vermijden door te doen wat hij vroeg en

uw poging tot chantage op te geven. Dat u een eenvoudige manier had om het voorgehouden risico te

mijden, doet al danig af aan de geloofwaardigheid daarvan. Dit gebrek aan geloofwaardigheid

wordt versterkt door uw verklaring dat u vervolgens drie maanden met rust gelaten werd terwijl er

nagedacht werd over uw aanbod (CGVS p. 10), en dat Elbegdorj “medelijden” met u zou hebben en u

uiteindelijk gaf wat u wou (CGVS p. 10). Uw relaas komt dan ook in geen geval geloofwaardig over.

Quarto lijkt deze vrees, zelfs indien geloofwaardig, ook niet langer actueel te zijn wat opnieuw aangeeft

dat deze maar weinig aannemelijk is. B. liet u dan wel weten dat hij u zou vermoorden als hij u ooit

terugzag, maar dat zou ondertussen meer dan vijf jaar geleden zijn (CGVS p. 9, 11). In die tijd is er in

Mongolië veel gebeurd: president Elbegdorj is ondertussen voormalig president Elbegdorj geworden.

Aangezien in Mongolië men maar éénmaal herverkozen kan worden (zie stukken toegevoegd aan het

dossier), zou u niet langer een risico zijn voor zijn presidentiele ambities. Aldus wordt de

geloofwaardigheid van uw relaas verder ondermijnd.

Bovendien is het quinto in de eerste plaats aan het nationale Mongoolse justitiële apparaat om u tegen

B. te beschermen, wat geen probleem zou moeten zijn nu Elbegdroj niet langer aan de macht is.

Internationale bescherming is niet aan de orde waar nationale bescherming voorhanden is. Dat u nu dus

pas opnieuw asiel aanvraagt komt aldus niet geloofwaardig over. Het is hoe dan ook aan u om aan te

tonen waarom dit voor u onmogelijk zou zijn, hetgeen u nalaat aan te tonen.

De documenten die u voorlegt vermogen het niet dit oordeel te wijzigen. De dood van een kennis van u

tijdens de rellen van 2008 wordt niet betwist, maar deze volstaat om bovenstaande redenen niet om een

actuele en gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade

aan te tonen.

Omdat u aangeeft voor het overige geen problemen gekend te hebben (CGVS p. 11, 12) dient daarom

besloten te worden dat er geen sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in uwer hoofde of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade. U hebt niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw

beweerde vrees gegrond zijn in overeenstemming met het vluchtelingenverdrag. U kon evenmin

aannemelijk 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 dan ook geen elementen in het dossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker merkt in zijn verzoekschrift van 11 oktober 2017 op dat hij nooit geregistreerd is geweest in

Mongolië, zodat het krijgen van documenten onmogelijk is. Dit is ook de reden waarom hij over een vals

rijbewijs beschikt.

Verzoeker benadrukt dat hij in Mongolië geviseerd werd en er geen enkele reden is om te stellen dat

men ook in België naar hem op zoek zou gaan. De laattijdige tweede asielaanvraag (volgend verzoek)

impliceert dus geenszins dat hij geen vrees heeft in zijn land van herkomst.

Verzoeker voert aan dat het “criterium voor het toekennen van de vluchtelingenstatus niet het bestaan

van een langdurige vrees overal te wereld is, of termijn gebonden is maar het bestaan van een actuele,

gegronde vrees in het land van herkomst”.
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Waar het CGVS in de bestreden beslissing aanhaalt dat president Elbegdorj ondertussen voormalig

president is geworden en er bijgevolg nationale bescherming voorhanden is, stelt verzoeker dat de

politie ervan op de hoogte dat hij getuige is en dat verzoeker gevoelige informatie heeft en achterhield

over de voormalige president. Verzoeker is van mening dat hij weldegelijk een actuele en gegronde

vrees voor vervolging heeft en reëel risico heeft op het lijden van ernstige schade.

Verzoeker meent dat er bovendien onvoldoende rekening wordt gehouden met de documenten die

werden voorgelegd van de dood van zijn vriend tijdens de rellen van 2008.

Verzoeker voert aan dat verweerder de plicht heeft zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te

stoelen op correcte feitenvinding en dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete

omstandigheden van de zaak.

Verzoeker verwijst naar rechtsleer hieromtrent:

“‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’.

‘Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS,

nr. X, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)’.

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr.

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. X, 17 april 1981) komt met

inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht.

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. X, 18 september 1984, R.W., 1984-

85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43)”.

Verzoeker voert een schending van de zorgvuldigheidsplicht aan.

Verzoeker wijst erop dat overeenkomstig artikel 3 van het EVRM niemand mag worden onderworpen

aan folteringen, noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. Voorts stelt hij dat

overeenkomstig artikel 10 van het EG Verdrag: “treffen de lidstaten alle algemene of bijzondere

maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit verdrag of uit handelingen van de

instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de

vervulling van haar taak. Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de

doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.”.

Verzoeker stelt tenslotte dat het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) het beginsel van de

evenwichtigheid omvat: dit beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing

betrokken belangen. (zie W. VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R.W. 1982 – 1983,

963.)

Verzoeker benadrukt dat hij geenszins kan terugkeren naar zijn land van herkomst.

Verzoeker haalt algemeen aan:

“Iedere onderdaan van een niet-EU-land en staatloze die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en

die weigert naar dat land terug te keren of niet kan terugkeren omdat hij vreest te worden vervolgd, kan

verzoeken om toekenning van de status van vluchteling.

De aanvrager die niet zou voldoen aan de nodige voorwaarden om in aanmerking te komen voor de

status van vluchteling kunnen om subsidiaire bescherming verzoeken.

Teneinde de verzoeken correct te kunnen beoordelen moeten de EU-landen rekening houden met:

• alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

de aanvraag wordt genomen, met inbegrip van de wetten en besluiten van het land van herkomst en de

wijze waarop zij worden toegepast;

• de relevante documenten of verklaringen van de verzoeker of hij/zij mogelijks werd vervolgd of schade

heeft ondervonden;

• het feit dat er een ernstige aanwijzing is van een gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op

schade in gevallen waarin de verzoeker reeds werd vervolgd, bedreigd of ernstige en

ongerechtvaardigde schade heeft ondervonden;

• zijn individuele situatie (verleden, leeftijd, geslacht, handelingen waarmee de verzoeker werd

geconfronteerd of kan geconfronteerd worden, en die kunnen leiden tot vervolging of ernstige schade,

enz.);

• iedere activiteit die door de verzoeker werd uitgeoefend sedert zijn vertrek uit het land van herkomst.”.
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Verzoeker betoogt dat geenszins rekening werd gehouden met de feitelijke toedracht van het relaas en

dat verweerder het geenszins noodzakelijk heeft geacht om de reële situatie te onderzoeken.

Verzoeker betoogt dat de Mongoolse bescherming, hoewel deze tijdens de voorgaande jaren zeker

verbeterd is, geenszins voldoet aan de Europese maatstaven.

Verzoeker haalt aan dat als vluchteling dient te worden beschouwd “elke persoon die zich buiten het

land waarvan hij de nationaliteit heeft of, indien hij geen nationaliteit heeft, buiten zijn land van herkomst

bevindt, en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen omdat hij vreest voor vervolging

omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of zijn

politieke overtuiging”.

Verder gaat het wel degelijk om vrees voor vervolging. Ook mensen die in hun land van herkomst niet

effectief vervolgd zijn, maar een duidelijke en waarachtige angst hebben voor wat hen zou kunnen

overkomen in geval van terugkeer, kunnen als vluchteling erkend worden.

Indien verweerder van mening is dat de persoon niet beantwoordt aan de definitie van vluchteling wordt

nagegaan of hij eventueel in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Dit is het geval indien er

“zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het

geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert een reëel risico

zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat

risico, wil stellen”.

Verzoeker voert aan dat hij aldus gezien zijn persoonlijke ervaringen in Mongolië geenszins kan

terugkeren naar zijn land van herkomst daar zijn vrees voor zijn leven en op vervolging afdoende

aangetoond wordt.

In het verzoekschrift wordt gevraagd “aan verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen. Minstens aan

verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.”.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. 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.

2.2.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante

elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn verzoek om internationale

bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op

individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in

verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt

genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van

herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. In het kader van zijn eerste asielaanvraag (verzoek om internationale bescherming) nam de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen op 24 december 2012 de beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.2. De Raad merkt op dat verzoeker in het kader van zijn tweede, huidige (volgend) verzoek om

internationale bescherming stelt dat hij gelogen heeft tijdens zijn eerste aanvraag en toegeeft dat hij

geen homoseksueel is. Hij geeft aan dat hij dit had verklaard op aanraden van een andere asielzoeker

(“Ik wordt hier aan de DVZ afgezet, ik stond aan te schuiven voor asielaanvraag en er was nog een

koppel daar om asiel aan te vragen, die zeiden dat je moet voorbereiden voor interview, ik zei, wat

bedoelt u. Ze gaven me ene telefoonnummer, dat ik belde.
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Er was een man, die zei, we gaan in de buurt afspreken in een park. Hij zei, als u me zo veel geld geeft,

zal ik tips geven, een interview regelen om te vertellen, dat je meer kans op statuut en papieren maakt.

Hij is degene die mij dat gezegd heeft. Ik betaalde hem geld. (…) Ik betaalde tachtig dollar en hij gaf me

wat tips en bewijsstukken, zei dat ik met een homoverhaal meer kans maakte.”, gehoorverslag van het

CGVS van 4 september 2017, ofwel notities persoonlijk onderhoud (hierna: CGVS-verslag), p. 11-12).

Verzoeker legde niet alleen bewust leugenachtige verklaringen af, maar bediende zichzelf tevens van

valse documenten (verklaring meervoudige asielaanvraag van 19 april 2017, punt 15), waarbij hij zelfs

zover ging om over te gaan tot het fabriceren van een aantal expliciete foto’s om zijn voorgehouden

(valse) homoseksualiteit te staven (document 2 in eerste asielaanvraag).

2.3.3. De Raad benadrukt dat een asielzoeker de verplichting heeft om zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is

aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de asielinstanties zodat

deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij

zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

asielrelaas. Verzoeker stelt dat hij tijdens zijn eerste procedure een vals asielrelaas had aangehangen

op aanraden van een andere asielzoeker (CGVS-verslag, p. 11-12). Verzoeker is echter

verantwoordelijk voor zijn verklaringen, zijn verwijzing naar slechte raadgevingen kunnen zijn gebrek

aan medewerking en het nalaten de waarheid te vertellen, niet verschonen, te meer nu verzoeker tevens

van bij de aanvang van de asielverhoren uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd gewezen op het belang de

waarheid te spreken. Er kan slechts worden vastgesteld dat verzoeker verkoos deze raadgevingen van

de asielinstanties niet te volgen. Het manifest misleidende karakter van zijn verklaringen op de Dienst

Vreemdelingenzaken en bij zijn gehoor op het Commissariaat-generaal tijdens zijn eerste

asielprocedure doet afbreuk aan zijn algehele geloofwaardigheid.

2.3.4. Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoeker zijn huidige (volgend) verzoek om internationale

bescherming uiterst laattijdig deed. Zoals hierboven reeds aangegeven, werd verzoekers eerste verzoek

geweigerd op 24 december 2012. Verzoeker diende pas een nieuw (volgend) verzoek in op 19 april

2017, ongeveer vierenhalf jaar later. Verzoekers uitleg, “Ja, na de afwijzing van de eerste dacht ik, ik

kan op zo'n manier wel leven, in de illegaliteit, ik had een dak boven mijn hoofd, kon zwartwerken. Maar

de laatste tijd zijn er veel aanslagen in verschillende steden, en zijn er dus meer controles, en iemand

zoals ik die illegaal in het land is, is dan nooit op zijn gemak, dus daarom besloot ik om tweede

aanvraag te doen en problemen goed uit te leggen.” (CGVS-verslag, p. 6), kan niet overtuigen. De kans

om gerepatrieerd te worden is inderdaad steeds aanwezig in hoofde van iemand die geen geldige

verblijfstitel heeft, zodat net kan verwacht van verzoeker worden dat hij, indien hij werkelijk voor zijn

leven vreest in zijn land van herkomst, zo snel mogelijk zijn status zou proberen te legaliseren. Van een

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

Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij

bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een asielaanvraag indient. Het feit

dat verzoeker zo lang wachtte om asiel aan te vragen, is dan ook een indicatie dat hij internationale

bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondergraaft de waarachtigheid van de door hem

geschetste vervolging.

2.3.5. Voorts benadrukt de Raad dat de identiteit, nationaliteit en herkomst de kernelementen in een

asielprocedure zijn. Niettegenstaande hij geen rechtsmacht heeft om zelf de nationaliteit van verzoeker

te bepalen noch of zij er meerdere heeft dan wel of zij staatloze is, behoort het wel tot zijn bevoegdheid

om, op basis van de door verzoekende partij verstrekte verklaringen en documenten, uit te maken of de

voorgehouden nationaliteit al dan niet geloofwaardig en aannemelijk is. Immers ieder verzoek om

internationale bescherming dient te worden afgewogen tegen het land van nationaliteit of indien geen

nationaliteit kan worden aangetoond, van herkomst. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de

asielzoeker om zijn beweerde identiteit, nationaliteit en land van herkomst aan te tonen en dit door

middel van authentieke identiteitsdocumenten ondersteund door geloofwaardige verklaringen of, indien

ernstige juridische en materiële moeilijkheden worden aangetoond om een sluitend bewijs voor te

leggen, op basis van coherente verklaringen desgevallend ondersteund door andere concrete en

objectieve stukken en landeninformatie.

2.3.6. Verzoeker stelde tijdens zijn eerste verzoek om internationale bescherming over de Mongoolse

nationaliteit te beschikken, maar slaagde er niet in deze aan te tonen. Bij het indienen van zijn volgend

verzoek om internationale bescherming, verklaarde verzoeker – hoewel hij aangaf de Mongoolse

nationaliteit te hebben (verklaring DVZ, punt 6a) – te zijn geboren in Ereen, een grensstad in de
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Volksrepubliek China (CGVS-verslag, p. 2) en dat zijn vader de Mongoolse en zijn moeder de Chinese

nationaliteit hebben (CGVS-verslag, p. 3).

Artikel 4 van de Nationaliteitswet van de Volksrepubliek China bepaalt dat een persoon, die in China

geboren is uit ouders die beide, of één van beide, Chinees burger zijn, de Chinese nationaliteit bezit.

Bovendien bepaalt artikel 3 van voornoemde Nationaliteitswet dat de Volksrepubliek China niet toestaat

dat Chinese burgers een dubbele nationaliteit bezitten. Bovendien stelt verzoeker een Chinese

geboorteakte te hebben gehad (CGVS-verslag, p. 3). Voorgaande vaststellingen vallen niet te rijmen

met verzoekers voorgehouden, niet aangetoonde, Mongoolse nationaliteit. Waar verzoeker nog een

Mongools rijbewijs, opgesteld in het Engels, voorlegt, verklaarde hij hierover zelf dat hij dit via omkoping

verkregen heeft (CGVS-verslag, p. 3). De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker zijn beweerde

Mongoolse nationaliteit niet aannemelijk maakt.

2.3.7. Uit voorgaande kan slechts worden besloten dat er geen redenen zijn om verzoekers Chinese

nationaliteit te betwijfelen. Verzoeker brengt geen argumenten aan waaruit zou kunnen blijken dat hij in

China problemen had.

2.3.8. Volledigheidshalve hecht de Raad geen enkel geloof aan verzoekers beweerde vrees voor

vervolging in Mongolië, nu (i) verzoeker zijn band met Elbegdorj, zijn partij of zijn handlanger niet

aantoont; (ii) verzoeker initieel naar Europa wilde komen louter omwille van avontuurlijke of

economische redenen (“Het was zuiver mijn wil, het was mijn droom om naar buitenland te gaan en daar

leven op te bouwen”, CGVS-verslag, p. 9); (iii) het niet geloofwaardig is dat verzoeker bedreigd werd

nadat hij Elbegdorj probeerde te chanteren (CGVS-verslag, p. 9, 10), nu B. verzoeker zei dat hij hem

zou vermoorden indien hij zou klikken (CGVS-verslag, p. 10) en verzoeker aldus eenvoudigweg het

voorgehouden risico zou kunnen vermijden door te doen wat hij vroeg. De ongeloofwaardigheid van

verzoekers relaas blijkt temeer nu verzoeker vervolgens drie maanden met rust gelaten werd terwijl er

nagedacht werd over zijn, Elbegdorj “medelijden” met hem zou hebben gehad en hem uiteindelijk gaf

wat hij wou (CGVS-verslag, p. 10); (iv) in zoverre verzoekers vrees geloofwaardig is – quod non – deze

niet langer actueel is, nu president Elbegdorj ondertussen geen president meer is. Aangezien in

Mongolië men maar éénmaal herverkozen kan worden (zie Wikipediapagina “President of Mongolia”),

zou verzoeker niet langer een risico zijn voor zijn presidentiele ambities; (v) verzoeker evenmin aantoont

dat hij geen nationale bescherming zou kunnen genieten voor zover nodig.

2.3.9. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat de politie ervan op de hoogte dat hij getuige is

en dat verzoeker gevoelige informatie heeft en achterhield over de voormalige president, stelt de Raad

vast dat dit een louter blote bewering betreft, waarvan hij geen enkel objectief element ter ondersteuning

neerlegt.

2.3.10. Daargelaten de ongeloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden problemen houdt

verzoekers voorgehouden relaas geen enkel verband met enig criteria van de Vluchtelingenconventie.

De deelname aan een manifestatie nadat verzoeker werd opgestookt om criminele wijze, betreft ook een

feit van gemeenrechtelijke aard, nu nergens blijkt dat verzoeker omwille van enige politieke overtuiging

betrokken was. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd

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

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

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

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

2.3.11. De documenten die verzoeker voorlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet doen

ombuigen. De dood van een kennis tijdens de rellen van 2008 is een bewering die ook indien waarachtig

niet volstaat om een actuele en gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op het lijden

van ernstige schade aan te tonen.

2.3.12. Vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een middel vereist dat

zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze

waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20

oktober 2006, nr. X; RvS 8 januari 2007, nr.X). Artikel 10 van het EU-Verdrag luidt: “De lidstaten treffen

alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of

uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij

vergemakkelijken de vervulling van haar taak. Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de

verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen”.
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Verzoeker blijft in gebreke aan te duiden hoe “artikel 10 EG-Verdrag” (lees EU-Verdrag) zou zijn

geschonden. Derhalve is dit onderdeel van het middel niet ontvankelijk aangevoerd.

2.3.13. Verzoeker beperkt zich tot het herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen van de

waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing

en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde

elementen aan te voeren die bovenstaande vaststellingen in een ander daglicht kunnen stellen.

2.3.14. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

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

genomen.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.4.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen

aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in geval van een terugkeer naar Mongolië waarvan hij

beweert, maar niet aantoont, de nationaliteit te hebben, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. Zoals hoger

gesteld voert verzoeker geen problemen aan in China.

2.5. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.5.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.5.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien mei tweeduizend achttien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


