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nr. 58 906 van 30 maart 2011

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 26 oktober 2010

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

staatlozen van 22 september 2010.

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 6 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 januari 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. MICHOLT, die loco advocaat V. VEREECKE verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam op 6 maart 2009 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde dag een

asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal nam op 22 september 2010 een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekster werd hiervan per

aangetekend schrijven d.d. 23 september 2010 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing welke luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Georgische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Tbilisi. U bent ongehuwd

en heeft geen kinderen. U heeft één broer T.(…). Samen met hem baatte u een winkel uit in Tbilisi.

Op 22/12/2008 werd uw broer in jullie winkel, 's avonds na sluitingtijd, doodgeschoten. U was op

dat ogenblik niet in de winkel aanwezig. U vernam later van een buurvrouw dat zij had gezien dat er

die avond twee personen naar de winkel waren gekomen. Na de moord op uw broer kwam de politie

ter plaatse. In tegenstelling tot uw verwachting stelde de politie u geen vragen over de moord maar

wilden ze weten met wie uw broer bevriend was. Daarnaast dacht de politie dat uw broer over een

wapen beschikte en deed een huiszoeking om het te vinden. Deze vreemde manier van handelen deed

u vermoeden dat uw broer om andere dan louter criminele motieven werd vermoord.

Om meer over de moord op uw broer te weten te komen nam u contact op met een vriendin,

wiens echtgenoot bij de districtspolitie werkte. Via haar vernam u dat uw man lid was van de partij

van Okruashvili en dat de politie hem verdacht van het verbergen van wapens en het organiseren

van meetings. Zij verklaarde dat uw broer om politieke redenen was vermoord.

Op 14/01/2009 werd er op uw appartement ingebroken. U was op dat ogenblik niet thuis. Uw

woning werd doorzocht. Uw computer en alle documenten, zowel die van uw broer als die van u,

werden meegenomen. U deed bij de politie aangifte van de inbraak en er werd een proces-verbaal

opgesteld. Men vroeg u weliswaar de inbraak te bewijzen.

Korte tijd hierna werd u op straat door jongeren opgewacht en bedreigd. Men zei u dat u een goed

leven had en niet tegen de regering moest zijn.

Op 25/01/2009 kreeg u tot slot het bezoek van drie politieagenten. Ze deden een huiszoeking

en onderwierpen u aan een ondervraging omtrent uw broer. U werd door hen mishandeld en verkracht.

Op uw roepen verwittigden de buren de politie. Toen patrouillerende agenten ter plaatse kwamen

spraken zij met de reeds aanwezige agenten op amicale wijze. Verder gebeurde er niets.

Na dit voorval vroeg u uw partner M.(…) om hulp. Deze bracht u diezelfde dag nog naar het dorp Gldani

waar een vriend van hem een buitenverblijf had. U verbleef er alleen en kwam het huis niet uit.

U verbleef er uiteindelijk tot 01/03/2009.

Op 01/03/2009 verliet u Georgië. Uw partner bracht u die dag naar Batumi, waar jullie een

smokkelaar ontmoetten die voor u een paspoort had geregeld. Hierna reden jullie verder naar Turkije. In

Turkije stapte u over in een andere wagen die u naar België bracht. Op 06/03/2009 kwam u in België

aan. Diezelfde dag vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat uw houding het niet toelaat uw werkelijke situatie te achterhalen.

Zo werd geconstateerd dat u het bezit van een internationaal paspoort voor de asielinstanties trachtte

te verzwijgen.

Voorafgaand aan uw gehoor ontving het Commissariaat-generaal van de Dienst

Vreemdelingenzaken, afdeling Humanitaire Regularisaties, een kopie van uw internationaal paspoort dat

u had ingediend bij uw aanvraag tot regularisatie. Reeds ter hoogte van de Dienst Vreemdelingenzaken

was opgemerkt dat u dit paspoort of een kopie ervan niet had voorgelegd bij uw asielaanvraag voor de

Directie Asiel. Integendeel, bij uw asielaanvraag verklaarde u niet over een paspoort te beschikken

(DVZ punt 18).

In navolging van uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken, Directie Asiel, verklaarde u

ook voor het Commissariaat-generaal niet over een paspoort te beschikken (CGVS p.5-6). U

werd vervolgens geconfronteerd met de kopie van uw paspoort overgemaakt door de

Dienst Vreemdelingenzaken. U beweerde hierop dat het de kopie betreft van een vals paspoort dat

de smokkelaar voor u geregeld had om te kunnen reizen (CGVS p.6-7). In de hypothese dat

deze verklaringen waar zouden zijn heeft u aldus bij de Dienst Vreemdelingenzaken, afdeling

Humanitaire Regularisaties, een vals identiteitsdocument voorgelegd hetgeen logischerwijze uw

algehele oprechtheid ondermijnt. Uw verklaring weet echter niet te overtuigen. Uw beweringen van voor

de confrontatie wijzen er immers op dat u geen kopie van dit vals paspoort heeft. Zo beweerde u niet te

weten om welk paspoort het ging dat door de smokkelaar voor u was voorzien (CGVS p.5). U

antwoordde daarbij, op de vraag of u dit paspoort kon voorleggen, dat u het paspoort nooit in handen

had gekregen en het slechts op afstand had gezien. U voegde hieraan toe dat u bij aankomst zo moe

was dat u vergat het document aan de smokkelaar te vragen (CGVS p.6). Dit alles wijst erop dat u niet

over het document of een kopie ervan beschikt. Bij uw confrontatie werd u bovendien gewezen op het

feit dat in uw dossier een kopie van uw paspoort zit. U verklaarde hierop dat u geen kopie had

afgegeven (CGVS p.6). Al deze vaststellingen ontkrachten uw nieuwe verklaring. Daarnaast wordt

opgemerkt dat het paspoort een Georgisch document betreft op uw eigen identiteit. U noemde de

vaststelling dat het vals paspoort uw naam droeg logisch, en betwijfelde dat u het land had kunnen

verlaten indien dit niet het geval was geweest. Deze gang van zaken is nochtans niet vanzelfsprekend.

Het is, gezien uw beweerde vervolging door de Georgische autoriteiten, integendeel verwonderlijk en

zelfs onwaarschijnlijk dat er een vals document werd aangemaakt op uw eigen naam om het land te
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ontvluchten en naar België te reizen. Het voorleggen van een dergelijk document kon immers uw

arrestatie betekenen. Tot slot werd vastgesteld dat het paspoort, in tegenstelling tot uw verklaring dat

het kort voor uw vertrek werd afgeleverd, reeds in 2006 werd uitgereikt. Zijnde geruime tijd voor de start

van uw problemen in december 2008. Ook dit ontkracht uw nieuwe bewering. U werd hierop gewezen

maar gaf hierin geen verduidelijking (CGVS p.7). Als conclusie moet dan ook gesteld worden dat alles

erop wijst dat het achterhaalde paspoort uw eigen paspoort betreft.

De vastgestelde poging tot fraude ondermijnt uw oprechtheid en hypothekeert uw asielaanvraag.

Wat uw vluchtmotief betreft wordt vastgesteld dat dit zich kenmerkt door een gebrek aan bewijs en

een gebrek aan informatie. Het enige bewijs dat u aanbracht om uw verklaringen te staven is

de overlijdensakte van uw broer. Verder bracht u niets aan dat refereert naar uw broer, jullie winkel,

de moord op uw broer, de vervolging die u kende en de bescherming die u hiertegen zocht (klacht

bij politie). U verklaarde hieromtrent dat alle documenten van u en uw broer bij een huiszoeking in

beslag waren genomen. Welnu, na een grondige herlezing van uw opeenvolgende verklaringen omtrent

deze inbeslagname werd vastgesteld dat deze tegenstrijdig zijn. Zo beweerde u voor

het Commissariaat-generaal dat tijdens de inbraak op 14/01/2009 uw computer en alle documenten van

uw broer en uzelf (uw geboorteakte, de diploma’s van u en uw broer, alle documenten over uw

appartement en uw winkel, uw werkboekje en foto’s van uw broer; CGVS p.4-5) werden meegenomen

(CGVS p.12). Bij de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde u daarentegen dat op 14/01/2009 geen

waardevolle voorwerpen werden meegenomen. U beweerde dat enkel uw computer werd meegenomen

(vragenlijst CGVS). Deze tegenstrijdigheid maakt uw verklaring dat de documenten in beslag werden

genomen ongeloofwaardig. Daarnaast verklaarde u dat u van de klacht, die u bij de politie neerlegde,

geen kopie heeft omdat u er destijds geen aandacht aan schonk en nog niet van plan was het land te

verlaten (CGVS p.13). Dit gebrek aan interesse is echter, gezien de ernst van de gebeurtenissen

(moord op uw broer en uw eigen vervolging) weinig geloofwaardig.

In de lijn van uw gebrek aan bewijs over de moord op uw broer werd geconstateerd dat u niet

kon verduidelijken hoe zijn overlijdensakte bekomen werd. Voor de opmaak van deze akte moest

immers worden aangetoond dat uw broer overleden was. Wat dit betreft verklaarde u niet te weten hoe

de akte bekomen werd omdat het kennissen waren die naar de administratie waren gegaan om de akte

te bekomen (CGVS p.10-11). Deze onwetendheid weet echter niet te overtuigen daar u terzelfder

tijd aangaf dat u het was die de regelingen trof voor de begrafenis van uw broer (CGVS p.5).

Daarnaast werd vastgesteld dat u wel kon aangeven dat het paspoort van uw broer bij de administratie

was voorgelegd om de akte te komen (CGVS p.10). Deze vaststellingen wijzen met andere woorden

op kennis van zaken. Bovendien moet worden opgemerkt dat reeds op het eerste zicht (schuine afdruk

van het document, soort papier) van de door u neergelegde overlijdensakte kan worden vastgesteld dat

dit in tegenstelling tot uw bewering (zie CGVS p. 5) geen origineel document is, hetgeen evenmin

bevorderlijk is voor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Naast het gebrek aan bewijs staat een omvangrijk gebrek aan informatie. Zo wist u niet wat de

politieke activiteiten van uw broer waren, wist u niet of uw broer vaak bezoek ontving in de winkel, kon u

niets zeggen over de omstandigheden van zijn dood (door wie vermoord en op welke manier) en wist u

niet waarvan uw broer door de politie concreet verdacht werd. U verklaarde hieromtrent dat uw broer u

niets zei over zijn activiteiten, dat u niet in de winkel was toen uw broer gedood werd en u dat geen

details verkreeg over de beschuldigingen tegen uw broer (CGVS p.9-11).

Onaannemelijk zijn hierbij uw verklaringen over de nasleep. Zo beweerde u dat er een

lijkschouwing werd gedaan maar bleek u niet te kunnen zeggen door wie deze werd uitgevoerd. U

veronderstelde dat het de ambulanciers waren, maar kon dit niet met zekerheid zeggen; u beweerde dat

u hier niet aan dacht (CGVS p.11). U kon tevens niet zeggen hoeveel kogels in het lichaam van uw

broer werden teruggevonden. U beweerde ook hier dat u aan dergelijke zaken niet dacht en u in shock

verkeerde (CGVS p.10).U verklaarde verder dat de moord niet in de lokale media werd bericht. U

voegde daar weliswaar aan toe dat u destijds de media niet volgde en dus feitelijk niet weet of over de

moord werd bericht. (CGVS p.11).

Al deze vaststellingen wijzen op desinteresse die onverenigbaar is met uw vrees voor vervolging

en alsook met uw eigen bewering dat u de moord op uw broer wenste uit te klaren. Zo beweerde u dat u

ten dien einde contact opnam met een vriendin wiens echtgenoot voor de politie werkt. Via dit contact

zou u geheime informatie, met name dat uw broer gedood werd vanwege zijn politieke activiteiten

voor Okruashvili, vernomen hebben.

Ook wat dit laatste betreft kwam uw gebrek aan informatie naar boven. Zo bleek u bijzonder weinig

te weten over Okruashvili. U kon enkel zeggen dat hij minister van Defensie en Justitie was geweest,

dat hij uit de regering was gestapt, dat hij zijn eigen partij had opgericht, dat hij gearresteerd was

geweest en dat hij na zijn vrijlating Georgië was ontvlucht. Nu, deze informatie is zeer algemeen en

weinig gedetailleerd. Wat u niet wist was de naam van zijn partij, of de partij momenteel nog bestaat,

wanneer en op welke wijze Okruashvili Georgië was ontvlucht en of er partijgenoten na zijn vlucht
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werden gearresteerd (CGVS p.12). Met andere woorden, zeer relevante en elementaire informatie

waarvan het gebrek uw drang om het lot van uw broer te achterhalen – en uw eigen vervolging te

duiden- wederom ontkracht.

Tot slot werd vastgesteld dat ook uw verklaringen over uw laatste verblijfplaats in Georgië

niet aannemelijk zijn. U beweerde dat u van 25/01/2009 tot 01/03/2009 in Gldani verbleef in het

buitenhuis van een vriend van uw partner M.(…). M.(…) zou u hierheen gebracht hebben. Welnu, er

werd vastgesteld dat u de eigenaar van het huis, zijnde de vriend van M.(…), niet bij naam kon noemen.

U kon evenmin zeggen hoe M.(…) deze persoon kende. U wist verder niet hoe M.(…) aan de

sleutels van het huis kwam en kon niet zeggen of het voor u mogelijk was om nog langer (na

01/03/2009) in het huis te verblijven. U kon tot slot niets concreet benoemen gelegen in de buurt van het

huis en wist niet of er in de nabijheid een politiekantoor was (CGVS p.2-3). Over al deze zaken kan

geoordeeld worden dat zij voor u van belang waren om een inschatting te maken over de veiligheid van

dit toevluchtsoord. Uw algemeen gebrek aan informatie hieromtrent is dan ook weinig overtuigend.

Aldus moet worden geconcludeerd dat uw asielaanvraag bedrieglijk is en u er dan ook niet in

geslaagd bent 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 aannemelijk

te maken.

De documenten die u aanbracht zijn niet bij machte deze beslissing te wijzigen. De overlijdensakte

van uw broer werd hierboven reeds besproken. Uw identiteitskaart en de kopie van uw geboorteakte,

die u per toeval terugvond in een tijdschrift (CGVS p.4), leveren geen bewijs van de problemen die u

in Georgië zou hebben ondervonden.

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 enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 juncto artikel

62, en van artikel 57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en van de materiële

motiveringsplicht. Verzoekster gaat vervolgens in op enkele overwegingen uit de bestreden beslissing.

Met betrekking tot de vaststelling van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

dat verzoekster voor de asielinstanties had verzwegen dat ze over een paspoort beschikte, merkt zij op

dat de commissaris-generaal op de hoogte was van de aanvraag op grond van artikel 9ter van de

vreemdelingenwet waaruit haar psychologische problematiek blijkt. Verzoekster benadrukt dat zij niet de

bedoeling had om fraude te plegen en zij wijst erop dat de verwarring omtrent haar paspoort te wijten is

aan haar psychische problemen. Verzoekster besluit dat de materiële motiveringsplicht werd

geschonden doordat met haar psychische problemen geen rekening werd gehouden. Verder spreekt het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zichzelf volgens verzoekster tegen door

enerzijds in de motivering op te nemen dat er een gebrek aan bewijs is en anderzijds te verwijzen naar

de overlijdensakte van haar broer. Verzoekster wijst op het verschil tussen haar verklaringen voor de

Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

over de wijze en het ogenblik waarop haar documenten verdwenen zijn. Volgens verzoekster is dit

opnieuw te wijten aan haar psychische problematiek waarmee geen rekening werd gehouden.

Verzoekster wijst er ook op dat ze op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over ‘documenten’ had gesproken, terwijl ze voor de Dienst Vreemdelingenzaken over

‘voorwerpen’, maar niet over ‘documenten’ had gesproken. Aangaande de overlijdensakte van

verzoeksters broer, stelt zij dat het best mogelijk is dat kennissen naar de administratie zijn gegaan voor

de akte en hiervoor via verzoekster het paspoort van haar broer verkregen hebben. Verzoekster oppert

dat de vraag of het al dan niet om een origineel gaat niets afdoet van de vaststellingen in het document,

namelijk het overlijden van haar broer en het hieruit voortvloeiende bewijs van haar vluchtmotief.

Over de beperkte informatie die verzoekster kan verschaffen, onder andere over de politieke activiteiten

van haar broer en over de lijkschouwing, deelt verzoekster mee dat de dood van haar broer voor haar

de ‘trigger’ was voor haar psychische problemen. Verzoeksters verklaring dat zij hier geen aandacht aan

schonk omdat zij in shock was, is dan ook aannemelijk. Verzoekster heeft zelf via een vriendin

geïnformeerd naar mogelijke motieven voor de moord. Via de vriendin kon verzoekster voor de eerste

maal kennis nemen van de politieke activiteiten van haar broer voor de partij Okruashvili. Volgens

verzoekster wijst dit niet op desinteresse, maar eerder op een bepaalde vorm van shock en is het niet

vreemd dat verzoekster niets afwist van Okruashvili aangezien haar broer dit blijkbaar stiekem deed.
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Waar in de beslissing wordt opgemerkt dat verzoeksters verklaringen over haar laatste verblijfplaats niet

aannemelijk zijn, wijst verzoekster erop dat het een buitenhuis van een vriend van haar partner betreft

waardoor het niet vreemd is dat verzoekster deze niet bij naam kent. Gelet op de shocktoestand waarin

zij zich bevond, komt dit aannemelijk over. Verzoekster had ook aangegeven dat zij in die periode nooit

buitenkwam, waardoor zij niets wist over de buurt rond het huis.

Verzoekster besluit dat zij voldoet aan de definitie van een vluchteling omdat zij werd geviseerd en

problemen onderging omwille van de politieke overtuiging van haar broer, die omwille van die

overtuigingen werd vermoord. Met betrekking tot de bewijslast wijst verzoekster op de invloed die haar

psychische problemen mogelijks hebben op haar verklaringen.

In een tweede middelonderdeel met betrekking tot de subsidiaire bescherming, waarvan zij de definitie

uit artikel 48/4 van de vreemdelingenwet citeert, voert verzoekster aan dat er een schending is van de

materiële motiveringsplicht aangezien de beslissing stelt dat zij geen reëel risico op ernstige schade

aannemelijk weet te maken, terwijl zij reeds eerder is mishandeld en verkracht door de politie waardoor

kan aangenomen worden dat zij “een reële vrees op ernstige schade heeft”.

2.2. Het middel is niet ontvankelijk voor zover verzoekster daarin de schending aanvoert van artikel 57/6

van de vreemdelingenwet. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste rechtspraak

van de Raad van State immers worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoekster verzuimt te verduidelijken op welke

wijze de bestreden beslissing een schending zou inhouden van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet

dat ondermeer de bevoegdheden van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

omschrijft.

2.3. Artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft betrekking op de formele motiveringsplicht. In zoverre

verzoekster tegelijkertijd een schending aanvoert van de formele en de materiële motiveringsplicht, dient

erop te worden gewezen dat zij niet in redelijkheid kan aanvoeren dat enerzijds de juridische en feitelijke

overwegingen niet in de bestreden beslissing zijn weergegeven en anderzijds die redenen niet

deugdzaam zijn (RvS 11 juli 2001, nr. 97.739). De schending van de formele motiveringsplicht kan, in

casu, niet op ontvankelijke wijze ingeroepen worden, daar uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de

motieven die de beslissing onderbouwen, kent (RvS 25 september 2002, nr. 110.660). Uit de

bewoordingen van het aangevoerde middel blijkt bovendien dat verzoekster louter kritiek heeft op de

inhoudelijke correctheid van de motieven, zodat het middel verder vanuit het oogpunt van de materiële

motiveringsplicht dient te worden onderzocht.

2.4. De bestreden beslissing weigert verzoekster de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus omdat werd vastgesteld dat zij het bezit van een internationaal paspoort trachtte te

verzwijgen wat de oprechtheid van haar asielaanvraag hypothekeert. Met betrekking tot verzoeksters

vluchtmotief, stelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een gebrek aan

bewijs vast van de vervolgingsfeiten, met name over de moord op de broer van verzoekster.

Verzoekster legde bovendien tegenstrijdige verklaringen af over de inbeslagname van documenten bij

haar broer en de wijze waarop zij in het bezit was geraakt van diens overlijdensakte. Bovendien kan

verzoekster weinig informatie verschaffen over de activiteiten van haar broer en legde ze weinig

aannemelijke verklaringen af over de nasleep na de moord op haar broer. Deze vaststellingen wijzen op

desinteresse van verzoekster, ook wat de politieke activiteiten van haar broer betreft. Bovendien legde

zij weinig aannemelijke verklaringen af over haar laatste verblijfplaats in Georgië.

2.5. Waar verzoekster stelt dat de verwarring met betrekking tot haar paspoort te wijten is aan haar

psychologische problematiek die aangetoond wordt door de stukken die zij aan haar verzoekschrift

toevoegt, merkt de Raad op dat noch uit het verslag van de psycholoe C. KEVER, noch uit het in het

Duits opgestelde ‘certificat médical circonstancié’, waarin gesteld wordt dat zij aan een “Akute

Belastungsreaktion” en “depressive Episode” lijdt, blijkt dat haar cognitieve vermogens door haar

psychische toestand zouden zijn aangetast. Verzoekster maakt bijgevolg niet in het minst aannemelijk

dat haar psychische toestand aanleiding zou geven tot verwarring tijdens haar gehoor. Ze maakt

evenmin aannemelijk dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de materiële

motiveringsplicht schendt door met verzoeksters psychologische problemen geen rekening te houden.

Uit de e-mail van de medewerkster van de Medische Sectie van het Bureau Humanitaire Regularisaties

van de Dienst Vreemdelingenzaken, die aan het administratief dossier werd toegevoegd (stuk 13,

Landeninformatie, paspoort), kan niet worden afgeleid dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen op de hoogte was van verzoeksters psychologische problematiek op het
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ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. Tijdens haar gehoor op de zetel van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft verzoekster geen enkel

voorbehoud gemaakt omwille van haar psychologische toestand en heeft ze hieromtrent geen enkele

opmerking gemaakt (stuk 3, gehoorverslag CGVS 14/06/2010, eindpagina). Bijgevolg kon de

commissaris-generaal met deze informatie, die overigens geen invloed heeft op de bestreden beslissing,

geen rekening houden. Op grond van haar verklaringen zoals opgenomen in het gehoorverslag kan

bovendien geenszins worden besloten dat verzoekster verward overkwam tijdens het gehoor. Blijkens

het gehoorverslag ontkende verzoekster immers tot tweemaal toe uitdrukkelijk dat zij een paspoort had

(stuk 3, gehoorverslag CGVS 14/06/2010, p. 5-6). Wanneer verzoekster wordt geconfronteerd met de

kopie van haar paspoort uit haar regularisatiedossier, doet zij dit af als een vals paspoort, en ook na een

pauze blijft zij bij haar standpunt (stuk 3, gehoorverslag CGVS 14/06/2010, p. 7). Verzoeksters

antwoorden zijn niet in het minst verwarrend te noemen en laten in combinatie met de kopie van haar

paspoort dat bij haar regularisatie-aanvraag werd gevoegd toe rechtsgeldig te besluiten dat verzoekster

heeft geprobeerd de asielinstanties te misleiden, waardoor de geloofwaardigheid van verzoekster op de

helling komt te staan.

2.6. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

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.

2.7. Documenten hebben slechts bewijswaarde voor zover ze geloofwaardige verklaringen

ondersteunen. Verzoekster kan dus niet worden bijgetreden waar zij stelt dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen zichzelf tegenspreekt door enerzijds een gebrek aan bewijs vast

te stellen en anderzijds te verwijzen naar de overlijdensakte van haar broer. Hoewel verzoekster het

tegendeel beweert, vormt de neergelegde overlijdensakte (stuk 12, Documenten, overlijdensakte +

vertaling) immers geen bewijs van de omstandigheden waarin haar broer om het leven kwam, terwijl het

net die omstandigheden zijn die de kern van haar asielrelaas uitmaken. Verzoeksters betoog dat het

best mogelijk is dat kennissen deze akte via de administratie hebben verkregen en haar kritiek op de

beoordeling van het document door de commissaris-generaal doen geen afbreuk aan de vaststelling dat

zij niet verder komt dan vage verklaringen over de omstandigheden waarin haar broer volgens haar

beweringen het leven liet.

2.8. Van een persoon die beweert een gegronde vrees voor vervolging te koesteren of een reëel risico

te lopen op het lijden van ernstige schade mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij een gedetailleerde

beschrijving kan geven van de feiten die aan de basis liggen van deze vrees of dit risico, aangezien

deze gebeurtenissen, ongeacht de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo zij

zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. Verzoekster tracht de tegenstrijdigheid tussen haar

verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en deze voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen met betrekking tot de in beslag genomen goederen, te vergoelijken door

opnieuw te verwijzen naar de shock en de psychische problemen waaraan zij onderhevig was. Uit de

documenten die zij aan haar verzoekschrift toevoegt blijkt, zoals reeds eerder gesteld, niet dat zij aan

geheugenverlies zou leiden of haar verklaringen voor de asielinstanties omwille van psychische

problemen onbetrouwbaar zouden zijn. De vaagheid van haar verklaringen over de politieke activiteiten

van haar broer en de lijkschouwing en haar weinig aannemelijke verklaringen over haar laatste

verblijfplaats kunnen evenmin door de shock worden verklaard. Ook het feit dat haar broer zijn politieke
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activiteiten stiekem bedreef, mag geen beletsel vormen voor verzoeker om zich hierover, eventueel

achteraf, nader te informeren zodat zij dit minimaal kan toelichten. Zo kan tevens verzoeksters

verklaring dat zij haar laatste verblijfplaats niet kon beschrijven omdat zij nooit buitenkwam bezwaarlijk

aanvaard worden als rechtvaardiging voor haar uiterst beperkte kennis over het adres, de eigenaar en

de omgeving van de woning waar zij gedurende een maand zou hebben verbleven (stuk 3,

gehoorverslag CGVS 14/06/2010, p. 2-3).

2.9. Uit het vastgestelde gebrek aan bewijs en de vaagheden in verzoeksters verklaringen kon het

Commissariaat-generaal geldig besluiten dat verzoeksters relaas ongeloofwaardig is. De Raad wenst

tenslotte te benadrukken dat de motivering van de bestreden beslissing als geheel moet worden

gelezen en niet als een 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).

2.10. Gelet op het ongeloofwaardig karakter van haar asielrelaas kan zij zich ook niet langer kan

steunen op de elementen aan de basis van dit 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. Verzoeksters blote bewering dat zij in aanmerking

komt voor de subsidiaire bescherming omdat zij reeds eerder is mishandeld en verkracht, is niet bij

machte de vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas om te buigen. Verzoekster brengt

evenmin 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, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.11. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 48/3 of 48/4 van de vreemdelingenwet.

De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële motiveringsplicht

werd derhalve niet geschonden.

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking

worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend en elf door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. TAMBORIJN


