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nr. 58 915 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 5 november 2010

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

staatlozen van 7 oktober 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 de verzoekende partij en haar advocaat K. HINNEKENS 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 3 december 2009 toe op Belgisch grondgebied en diende de volgende dag

een asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 7 oktober 2010 een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekster werd hiervan per aangetekend schrijven d.d. 7 oktober 2010 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing welke luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U bent een Georgisch staatsburger van Georgische origine. U bent geboren in Gali (Abkhazië) en

werd sinds 1993 geregistreerd als IDP (Internally Displaced Person) in Georgië. Na uw huwelijk in 2006

en de geboorte van uw dochter S.(…) verhuisde u met uw gezin vanuit Tbilisi (Georgië) naar Gali omdat

het huis waarin u woonde te klein was. U en uw man, Q.(…) (OV 6.518.909), hadden in Gali regelmatig

contact met een zekere R.(…) S.(…), die verre familie was van uw vader. Hij zou uw man willen helpen

met notenhandel. In mei 2009 vielen er enkele keren Georgiërs binnen in uw huis. Zij sloegen uw man

en beledigden u. Zij wilden van jullie weten waar R.(…) zich bevond en bedreigden u en uw dochter met

de dood. U vernam via deze mensen dat R.(…) als informant werkte voor de Abkhaziërs en de Russen.

Hij zou informatie doorgeven over wie er gekidnapt zou worden en van wie men geld zou kunnen

krijgen. De mensen die bij u binnenvielen dachten dat uw man hier ook bij betrokken was omdat hij

regelmatig in het gezelschap van R.(…) vertoefde. De laatste keer dat ze bij u binnenvielen, werd

uw man zodanig hard geslagen, dat hij medische verzorging nodig had. U verliet Gali en vertrok naar

Tbilisi, waar u telkens op een ander adres verbleef. Bij uw aankomst werd u ondervraagd door de politie

over de reden van uw terugkeer naar Tbilisi. U vertelde wat er met jullie gebeurde in Gali maar diende

geen klacht in. Uw man werd gedurende enkele weken opgenomen in het ziekenhuis in Tbilisi. Er werd

een hersentumor bij hem vastgesteld. Toen hij beter was, diende hij klacht in bij de staatsveiligheid

in Georgië. Hij vernam er echter dat R.(…) reeds gearresteerd werd en dat hij hen had verteld dat

hij samenwerkte met uw echtgenoot. R.(…) zou volgens hen geaccepteerd hebben om samen te

werken met de Georgische staatsveiligheid en gezegd hebben dat uw man eveneens bereid zou zijn om

dit te doen. Uw man zou voor hen als informant moeten werken in Abkhazië. Hij vroeg enkele

dagen bedenktijd en besloot het land te verlaten. Hij vertrok in september 2009 naar Polen. U zou hem

daar ontmoeten. Toen u zelf enige tijd later, op 22 oktober 2009, samen met uw dochter het land verliet

en de volgende dag in Polen aankwam, kreeg u via uw broer te horen dat uw man niet meer in Polen

verbleef. Hij zou zich ondertussen in België bevinden. Hij vroeg op 30 oktober 2009 asiel aan bij de

Belgische autoriteiten. U reisde eveneens door naar België en vroeg een maand later, op 4 december

2009, eveneens asiel aan in België. U bent in het bezit van een geldige Georgische identiteitskaart.

B. Motivering

Uit het administratief dossier blijkt dat uw echtgenoot, Q.(…) T.(…) (OV 6.518.909), zich na

zijn asielaanvraag omwille van medische redenen niet voor gehoor naar de Dienst Vreemdelingenzaken

kon begeven. Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal kan afgeleid worden dat hij omwille

van ernstige medische redenen evenmin aanwezig kon zijn voor het gehoor op het Commissariaat-

generaal op 14 september 2010 en dat hij gezien de ernst van zijn medische toestand ook niet in staat

zou zijn een schriftelijke verklaring op te stellen (CGVS p.8). Het attest van dokter P. Bourgeois dat

op 17/09/2010 werd opgesteld omtrent de medische toestand van uw echtgenoot, bevestigt uw

verklaringen hieromtrent. U stelde evenwel dat uw echtgenoot zich aansluit bij uw asielverklaringen,

aangezien de problemen die hij ondervond volledig dezelfde zouden zijn als de problemen die u

aanhaalde ter staving van uw asielaanvraag (CGVS p.2 en p.8). Uit uw individuele verklaringen voor

het Commissariaat-generaal blijkt dat u en uw echtgenoot sinds mei 2009 in Abkhazië

problemen ondervonden omdat uw echtgenoot er door Georgische inwoners van beschuldigd werd als

informant te werken voor de Abkhaziërs en de Russen. Voordien zouden jullie nooit enig probleem

gekend hebben in Abkhazië of in Georgië (CGVS p.7). U zou sinds uw terugkeer naar Georgië in mei

2009 op de vlucht geweest zijn voor de Georgische staatsveiligheid omdat uw man weigerde met hen

samen te werken. Op basis van uw verklaringen moet echter vastgesteld worden dat u uw relaas en uw

vrees voor vervolging niet aannemelijk kan maken.

Eerst en vooral legde u geen enkel overtuigingsstuk neer waarmee u deze door u

aangehaalde problemen kon staven. U zou ooit wel in het bezit geweest zijn van een medisch verslag

dat volgens u in het kader van het ziekenhuisverblijf van uw man in Tbilisi werd opgesteld nadat hij in

mei 2009 in Gali geslagen werd. Hierin zou volgens u echter geen informatie te vinden zijn over

mogelijke problemen die jullie ondervonden zouden hebben in Gali. Dit attest zou volgens uw

verklaringen enkel de diagnose bevatten in verband met een tumor die bij uw man werd vastgesteld en

in verband met zijn longen (CGVS p.5). Dit zou volgens u ook de reden geweest zijn waarom u het

medisch attest niet zou voorgelegd hebben in het kader van uw asielaanvraag (CGVS p.5). Voorts

stelde u zelf nog dat er evenmin aanwijzingen of bewijzen bestaan omtrent het feit dat mensen van de

Georgische staatsveiligheid na jullie vertrek uit het land nog naar jullie gevraagd zouden hebben (CGVS

p.2). Door dit manifeste gebrek aan bewijzen of documenten ter staving van uw problemen in Abkhazië

en Georgië komt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op de helling te staan.

Daarnaast dient de aandacht gevestigd te worden op een fundamenteel en flagrant verschil in

uw verklaringen die betrekking heeft op een essentieel element van uw relaas en waarmee u

werd geconfronteerd, meerbepaald tussen uw verklaringen tijdens het gehoor op het CGVS en de

informatie die u in de vragenlijst heeft gegeven op DVZ. Zo stelde u aanvankelijk in de vragenlijst dd 12

februari 2010 dat uw man uiteindelijk toch besloot toe te geven om informant te worden en dat hij
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meteen na zijn akkoord het land is ontvlucht (CGVS vragenlijst 1.“De vrees of het risico bij terugkeer”

vraag 5). Tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal op 14 september 2010 stelde u echter

dat uw man nooit akkoord ging met deze samenwerking, “want anders zouden ze hem niet hebben

toegelaten om het gebouw te verlaten” (CGVS p.7). U verklaarde dat hij hen zou gezegd hebben dat hij

hierover een paar dagen zou nadenken. Meteen daarna zou hij gevlucht zijn (CGVS p.6-7). Toen u met

deze uiteenlopende verklaringen geconfronteerd werd, ontkende u dat u gezegd zou hebben dat uw

man akkoord ging met de samenwerking (CGVS p.7). Hierdoor blijft hogervernoemde tegenstrijdigheid

dan ook overeind staan.

Gelet op deze tegenstrijdigheid, die de kern van uw asielrelaas betreft, en gelet op het feit dat u

omtrent de door u aangehaalde problemen verder geen enkel bewijs kon voorleggen, dient dan

ook geconcludeerd te worden dat u er niet in geslaagd bent uw vrees voor vervolging in de zin van

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

De door u neergelegde documenten kunnen deze appreciatie van uw asielaanvraag niet wijzigen.

Uw Georgische identiteitskaart, uw geboorteakte en de geboorteakte van uw dochter S.(…),

uw huwelijksakte, het rijbewijs van uw echtgenoot en de IDP kaarten van u en uw dochter

bevatten persoonsgegevens die hier niet ter discussie staan. De medische attesten van uw dochter en

van uw echtgenoot handelen over hun medische toestand, die door mij niet wordt betwist. Omtrent het

bewijs van uw activiteiten bij de Abkhazische militaire politie in 1993 verklaarde u dat u dit document

enkel hebt aangevraagd in 2005 met de bedoeling een uitkering te kunnen ontvangen. U stelde dat u

omwille van uw toenmalige activiteiten nooit enig probleem kende in Georgië of Abkhazië (CGVS p.7).

Dit document kan bovenstaande conclusie bijgevolg evenmin wijzigen.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat ook in hoofde van uw echtgenoot Q.(…) T.(…) (OV

6.518.909), waarvan u verklaarde dat hij zich op dezelfde asielmotieven baseerde in het kader van zijn

asielaanvraag (CGVS p.8), besloten werd tot een weigering van de hoedanigheid van vluchteling en tot

een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

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 rechtspleging

2.1. De verzoekende partij vraagt in fine van haar verzoekschrift de toewijzing van haar beroep aan een

kamer met drie leden.

2.2. Artikel 39/10, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

bepaalt dat de behandeling van het beroep gebeurt door een alleenzetelend lid. Ingevolge het derde lid

van voormeld artikel kan de kamervoorzitter, als verzoekster daarom op gemotiveerde wijze vraagt in

haar verzoekschrift of ambtshalve, bevelen dat een zaak wordt verwezen naar een kamer met drie leden

wanneer de juridische moeilijkheid of het belang van de zaak dan wel bijzondere omstandigheden

daartoe grond opleveren. De verzoekende partij motiveert niet waarom de zaak zou behandeld moeten

worden door drie rechters en er is geen reden voorhanden om de zaak ambtshalve te verwijzen naar

een kamer met drie leden. Het verzoek wordt verworpen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekster voert in een enig middel aan dat “onder meer de rechtsregelen die opleggen dat de

bestreden beslissing zou gemotiveerd zijn geschonden worden alsmede de artikelen 1 van het verdrag

van Genève en de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 52, 57/6, 62 van de vreemdelingenwet schendt

en de artikelen artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en de richtlijn 2004/83 van de Europese unie”.

Verzoekster stelt verder dat zij zal aantonen dat de bestreden beslissing artikel 1 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) en artikel 62 van de vreemdelingenwet

schendt, dat de motivatie gebrekkig is, onjuist, onvoldoende en dat door deze beslissing te nemen, het

Commissariaat-generaal een machtsmisbruik heeft begaan en heeft nagelaten om de verschillende

elementen van de gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag die zij naar

voren heeft gebracht voor de verschillende instanties te onderzoeken. Zij meent tevens te zullen

aantonen dat door de bestreden beslissing te nemen, het Commissariaat-generaal een manifeste

beoordelingsfout heeft begaan, het “principe van goede administratie” heeft geschonden alsmede het
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algemeen principe dat elke administratieve overheid gehouden is om te oordelen met kennis van alle

elementen van de zaak en met het naleven van de zorgvuldigheidsplicht, en dat het dus ten onrechte is

dat het Commissariaat-generaal haar niet heeft erkend als vluchteling, noch haar de subsidiaire

bescherming heeft toegekend. Verzoekster citeert vervolgens verschillende van de door haar

aangehaalde, geschonden geachte artikelen, geeft een theoretische uiteenzetting over de motiverings-

plicht aan de hand van rechtspraak en rechtsleer en haalt bepaalde passages uit de bestreden

beslissing aan. Met betrekking tot de overweging in de bestreden beslissing dat zij geen enkel

overtuigingsstuk heeft neergelegd waarmee zij de door haar aangehaalde problemen kon staven, oppert

verzoekster dat “moeilijk kan worden ingezien waarom een medisch stuk in verband met een ziekte

zoals tumor en longziekte die niets te maken heeft met de ingeroepen vervolgingen”. Trouwens, zo

vervolgt verzoekster, blijkt uit het begin van het verhoor dat zij geëmotioneerd binnenkwam en vertelde

dat haar echtgenoot een beroerte had gekregen met ernstige gevolgen. In die omstandigheden een

negatieve beslissing nemen op basis van een medisch attest dat niet zou zijn neergelegd, kan volgens

verzoekster uiteraard niet. Trouwens, zo voegt ze er aan toe, werd zij nergens aangemaand of een

termijn gegeven om dit stuk neer te leggen, zodat zij er vanuit mocht gaan dat dit stuk niet relevant zou

zijn. Verzoekster merkt in dit verband tevens op dat ze er wel degelijk de aandacht op gevestigd heeft

dat men bij de familie navraag deed. Ze stelt voorts dat zij en evenmin haar echtgenoot zich tot

vervolgende partij kunnen wenden teneinde bewijzen en aanwijzingen te verkrijgen nopens de

vervolgingen in hun land van herkomst, aangezien het zich wenden tot de vervolgende overheden juist

de asielaanvraag op de helling zet. Met betrekking tot de tegenstrijdigheid in haar verklaringen wijst

verzoekster er nogmaals op dat zij in het begin van het verhoor geëmotioneerd binnenkwam en vertelde

dat haar echtgenoot een beroerte had gekregen met ernstige gevolgen. Ze merkt op dat “in die

omstandigheden verlangen dat er klaar en duidelijke verklaringen zijn, die uiteindelijk niet op bepaalde

punten verwarrend en schijnbare tegenstelling bevatten al te logisch lijkt”. Volgens haar volgt hieruit dat

er een vermoeden dient te zijn dat de kandidaat-vluchteling het verhoor niet zal afleggen met de nodige

nauwkeurigheid en nuances. Het behoorde desnoods, zo vervolgt ze, een geneesheer-specialist te

raadplegen teneinde een verhoor te kunnen organiseren aangepast aan haar affectieve en geestelijke

toestand. Verzoekster oppert voorts dat men zich ter zake eigenlijk baseert op één enkele

voorgehouden tegenstrijdigheid, hetgeen niet afdoende kan zijn om een weigeringsbeslissing te nemen.

Ze is van mening dat het als een paal boven water staat dat haar man niet wilde samenwerken noch dat

hij effectief heeft samengewerkt. Dit dient, zo meent ze, evenwel te worden onderscheiden van het feit

dat hij formeel heeft moeten toegeven dit wel te doen. Ze laat gelden dat de tegenstelling op basis van

een verklaring die zelf een tegenstelling inhoudt wordt voorgehouden, waar in de beslissing wordt

overwogen dat “Tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal op 14 september 2010 stelde u

echter dat uw man nooit akkoord ging met deze samenwerking, want anders zouden ze hem niet

hebben toegelaten om het gebouw te verlaten”. Immers, zo werpt ze op, zou men juist verwachten dat

men het gebouw niet zou verlaten wanneer men formeel zou weigeren mee te werken. Ze voegt hieraan

toe dat iets anders voorhouden totaal zinloos lijkt en merkt op dat haar man inderdaad aanvankelijk

formeel weigerde samen te werken en later ook nog in feite weigerde samen te werken. Verder stelt ze

het volgende: “Dat de man in die zin eigenlijk nooit akkoord ging met samenwerking, hetgeen evenwel

niet wil zeggen dat hij weliswaar verplicht werd zich akkoord te verklaren, waardoor hij juist het gebouw

kon verlaten. Dat het zeer logisch is dat wanneer men akkoord gaat over samenwerking de modaliteiten

zullen worden bepaald en dat het niet onlogisch is dat hierover nog kan worden nagedacht. Dat als men

weigert samen te werken en formeel men toch deze verplichting aanneemt men logisch gezien zal

zoeken om nog te ontsnappen aan effectieve samenwerking. Dat men in die omstandigheden poogt om

vooralsnog niet de koe bij de horens vast te pakken. Dat hij omdat hij infeite, daar waar hij al formeel

akkoord was gegaan verder weigerde diende het gezin te vluchten. Dat men immers al vlug dient te

beseffen dat er geen ontsnappen aan zou zijn. Dat anders het probleem zeker niet zou zijn opgelost

door een formele toestemming. Dat het gelet op de toestand van de vrouw niet onlogisch overkomt dat

bepaalde elementen in een verklaring onduidelijk worden geformuleerd zonder dat nauwkeurig nuance

worden aangebracht. Dat als men de elementen bekijkt een en ander de enige manier is waarop de

verklaringen eigenlijk zinvol kunnen worden begrepen. Dat het uiteraard blijft kloppen dat haar man

totaal niet wilde meewerken, hetgeen dan evenwel wordt aangewend om te komen tot een

tegenstelling.” Verder stelt verzoekster dat “men op basis van één voorgehouden tegenstelling, waarbij

men dan nog in het verhoor zelf leest dat de verzoekende partij in een dusdanige toestand binnenkomt

voor het verhoor dat men al reeds op het eerste zicht vragen dient te stellen over het feit dat zij capabel

is voor een verhoor laat staan capabel is om nuances weer te geven”. Verzoekster meent dat de

bestreden beslissing niet gemotiveerd is en stelt dat de in de beslissing voortgebrachte elementen niet

afdoende zijn om een weigeringsbeslissing te gronden. Bovendien, zo werpt ze in dit verband op, dient

te worden nagegaan of deze elementen wel aan haar te wijten zijn. Verzoekster beweert dat niet alle

elementen bekeken werden. Dienaangaande merkt ze op dat nergens een motief te bespeuren is
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waarom de schijnbare tegenstelling niet zou kunnen veroorzaakt zijn door haar toestand die nochtans

werd onderkend bij het begin van het verhoor. Met betrekking tot de overweging in de bestreden

beslissing dat ook in hoofde van haar echtgenoot besloten werd tot een weigering van de hoedanigheid

van vluchteling en tot een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, voert verzoekster aan dat

de bestreden beslissing geen enkel motief hierover bevat, zodat hierover geen enkel verweer kan

gevoerd worden en zodat de bestreden beslissing zelve niet al de motieven bevat. Nochtans, zo stelt ze,

dienen de motieven zelve in de bestreden beslissing te staan en mag men niet verwijzen naar

andermans beslissingen zonder de motieven daarvan in de bestreden beslissing te vermelden. Volgens

haar dient echter geconstateerd te worden dat de motieven zelf niet in de bestreden beslissing zijn

opgenomen. Tot slot deelt ze mee dat haar echtgenoot tot dusver geen beslissing in handen heeft

gekregen en ze merkt op dat deze beslissing zelfs aan hem niet zou betekend zijn.

3.2. De Raad stelt vast dat verzoekster nalaat aan te tonen op welke wijze de artikelen 52 en 57/6 van

de vreemdelingenwet en de richtlijn 2004/83/EG van Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming

(Kwalificatierichtlijn) geschonden zijn. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers een

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

2 maart 2007, nr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr. 165.291). Het

is de Raad evenmin duidelijk wat verzoekster bedoelt met het “principe van goede administratie” noch

op welke wijze dit geschonden zou zijn. Deze onderdelen van het middel zijn derhalve onontvankelijk.

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en bij uitbreiding in artikel 62

van de vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De

Raad stelt echter vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de

bestreden beslissing kent, nu zij deze motivering zelf in haar verzoekschrift citeert en aan een

inhoudelijk onderzoek onderwerpt, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient

derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

3.4. De bestreden beslissing, waarin wordt geoordeeld dat verzoekster er niet in slaagt haar vrees voor

vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken, is inzonderheid

gebaseerd op de vaststelling dat verzoekster geen enkel overtuigingsstuk neerlegt waarmee zij de door

haar aangehaalde problemen kan staven. Voorts wordt erop gewezen dat verzoeksters verklaringen

afgelegd tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal een ernstige tegenstrijdigheid vertonen

met de informatie die zij in de vragenlijst heeft gegeven op de Dienst Vreemdelingenzaken.

3.5. 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
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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.

3.6. Van een asielzoeker wordt verwacht dat hij de nodige inspanningen levert om zijn asielrelaas te

staven, onder meer met documenten. Indien dergelijke documenten niet kunnen worden voorgelegd,

moet de asielzoeker een geloofwaardige en onderbouwde reden opgeven voor het ontbreken ervan,

onder meer door zijn pogingen tot het verkrijgen van documenten te staven.

3.7. Verzoeksters betoog dat zij niet inziet waarom zij het medische stuk in verband met de ziekte van

haar man had moeten aanbrengen, neemt niet weg dat op haar in het kader van haar asielaanvraag de

medewerkingsplicht rust om alle dienstige overtuigingsstukken aan te brengen. Verzoekster verheldert

niet waarom het voor haar onmogelijk zou zijn om overtuigingstukken te bekomen. De loutere bewering

dat zij noch haar echtgenoot kunnen langsgaan bij de vervolgende partij, volstaat niet om het totale

gebrek aan bewijskrachtige elementen te verklaren. In dit verband dient er bovendien op te worden

gewezen dat, zoals blijkt uit haar verklaringen op het Commissariaat-generaal, verzoekster al maanden

contact heeft met haar moeder en zij zelfs een week voor haar gehoor op het Commissariaat-generaal

nog contact had met haar broer (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/09/2010, p. 2). Verzoekster had en

heeft bijgevolg de mogelijkheid om via deze weg eventueel overtuigingsstukken te bekomen, maar

maakte tot op heden geen enkel stuk over in verband met de door haar aangevoerde problemen in

Abkhazië en Georgië. Verzoekster gaf overigens zelf aan tijdens het gehoor dat zij geen bewijs heeft

van het feit dat de staatsveiligheid in Georgië en ook de Abkhaziërs tot op vandaag nog op zoek zouden

zijn naar haar en haar echtgenoot (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/09/2010, p. 2). Het is dan ook

terecht dat de commissaris-generaal heeft opgemerkt dat dit manifeste gebrek aan bewijzen of

documenten ter staving van haar problemen, de geloofwaardigheid van haar asielrelaas ernstig op de

helling zet.

3.8. Met betrekking tot het medische attest van verzoeksters echtgenoot merkt de Raad op dat

verzoekster tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal zelf de irrelevantie ervan aangaf in het

kader van haar asielaanvraag, gelet op haar verklaring dat er enkel een diagnose op stond maar niets in

wordt vermeld over de problemen die zij en haar man zouden hebben ondervonden in Gali (stuk 4,

gehoorverslag CGVS 14/09/2010, p. 5). Er kan dan ook niet worden ingezien waarom verzoekster thans

beweert dat zij, gelet op het feit dat men haar nooit heeft aangemaand of een termijn heeft gegeven om

dit stuk neer te leggen, ervan uit mocht gaan dat het niet relevant zou zijn. Het medisch attest kan

inderdaad geen sluitend bewijs vormen van de ondergane vervolgingen.

3.9. De Raad stelt voorts vast dat verzoekster a posteriori de door de commissaris-generaal

vastgestelde tegenstrijdigheid tussen haar verklaringen afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken en

die afgelegd op het Commissariaat-generaal, meer bepaald met betrekking tot de vraag of haar man

zich al dan niet akkoord zou hebben verklaard om met de Georgische staatsveiligheid samen te werken,

tracht te verduidelijken en te nuanceren, in een poging deze alsnog te laten overeenstemmen.

Verzoekster wijst, zo blijkt tevens, ter rechtvaardiging van de tegenstrijdigheid ook op haar erg

emotionele toestand bij haar binnenkomst ter gelegenheid van het gehoor op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeksters betoog komt erop neer dat haar man zich

weliswaar formeel akkoord had verklaard om met de Georgische staatsveiligheid samen te werken,

doch dit steeds feitelijk geweigerd heeft. Uit het administratief dossier blijkt echter dat verzoekster de

vraag van de commissaris-generaal of haar man eindelijk akkoord ging om met de Georgische

autoriteiten samen te werken, ontkennend beantwoordde (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/09/2010, p.

7), daar waar zij eerder op de Dienst Vreemdelingenzaken had verklaard dat “haar man besloot toch toe

te geven en informant te worden, maar meteen na zijn akkoord het land is uitgevlucht” (stuk 10,

Vragenlijst, vraag 5). Toen de commissaris-generaal haar met dit verschil tussen haar verklaringen

confronteerde, ontkende zij resoluut haar eerste versie en ze vermeldde erbij: “als hij zou akkoord

gegaan zijn, zouden ze hem niet hebben toegelaten om het gebouw te verlaten.” (stuk 4, gehoorverslag

CGVS 14/09/2010, p. 7). Verzoeksters genuanceerde en uitvoerige uitleg, zoals zij die thans aanbrengt,

verandert niets aan de simpele vaststelling dat haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken en

het Commissariaat-generaal met betrekking tot dit essentieel punt uit haar asielrelaas sterk verschillen

en tegen elkaar indruisen. Er kan evenmin worden ingezien hoe verzoeksters emotionele toestand iets

aan deze vaststelling wijzigt. Uit het gehoorverslag blijkt immers dat verzoekster geen opmerkingen

heeft gemaakt met betrekking tot haar emotionele toestand (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/09/2010,

eindpagina). Bovendien verklaarde zij uitdrukkelijk dat haar echtgenoot hetzelfde zou vertellen als zij

had verteld (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/09/2010, p. 8). Zij kan bijgevolg niet worden bijgetreden
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waar zij stelt dat de commissaris-generaal verplicht is haar emotionele toestand op te nemen in zijn

motivering aangaande de vastgestelde tegenstrijdigheid in haar verklaringen.

3.10. Verzoeksters kritiek dat men niet mag verwijzen naar andermans beslissingen zonder die

motieven in de beslissing op te nemen kan niet worden bijgetreden. De Raad stelt immers vast dat de

beslissing die op 7 oktober 2010 door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

werd genomen ten aanzien van verzoeksters echtgenoot aan het administratief dossier werd

toegevoegd (stuk 3, beslissing Q.T.) zodat zij wel degelijk van de motieven van deze beslissing kennis

kon nemen. Het asielrelaas wordt trouwens door verzoekster zelf gekoppeld aan dat van haar man (stuk

4, gehoorverslag CGVS 14/09/2010, p. 2). Bijgevolg kon de commissaris-generaal te dezen volstaan

met een eenvoudige verwijzing naar de beslissing die ten aanzien van verzoeksters echtgenoot werd

genomen (cf. RvS 21 februari 2007, nr. 168.045). Bovendien richt verzoekster zich met haar kritiek op

een overtollig motief, zodat haar kritiek onmogelijk aanleiding kan geven tot een hervorming of

vernietiging van de bestreden beslissing.

3.11. Uit het vastgestelde gebrek aan bewijs en de tegenstrijdigheid 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).

3.12. Gelet op de ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas kan verzoekster zich niet langer steunen op

deze elementen teneinde aannemelijk te maken dat er in haren hoofde zwaarwegende gronden

voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij 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. Gelet op

de overige elementen waarop de Raad vermag acht te slaan, toont verzoekster niet aan dat zij een reëel

risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

3.13. Er werd geen schending aangetoond van de ingeroepen bepalingen en beginselen. De bestreden

beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. Verzoekster maakt niet

aannemelijk dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden

beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze

heeft genomen. Er werd geen schending van de materiële motiveringsplicht of van het

zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond.

Het aangevoerde 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.
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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


