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nr. 100 039 van 28 maart 2013

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 22 november 2012

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

staatlozen van 24 oktober 2012.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 januari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. DE PONTHIERE, die loco advocaat M. PRESTI verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“U bent een Georgisch staatsburger van Georgische origine.

U verklaarde problemen te hebben gehad omwille van uw andere mening dan de regering en omwille

van de moord op uw broer.

Ter staving van uw asielaanvraag haalde u volgende feiten aan.

In 1998 werd uw broer gedood tijdens een gewelddadig incident, waarbij hij werd neergestoken

en uiteindelijk doodgeschoten. U had alles gezien en u herkende de daders. Eén van de daders

werd hiervoor veroordeeld. U was van mening dat ook de andere daders zouden moeten gestraft

worden.
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In 2002 werd u lid van de oppositiepartij 'New Rights Party'.

Vóór 2007 deed u pogingen om de andere daders van de moord op uw broer te laten boeten, wat niet

lukte. De daders maakten ook jacht op u om u uit de weg te ruimen.

In 2007 vluchtte u daarom naar Griekenland. Daar had u een verblijfsvergunning, een werkvergunning

en volgde u een opleiding. U leerde er uw vrouw kennen.

Na drie jaar, in juni of juli 2010, keerde u vrijwillig terug naar Georgië, samen met uw partner die toen in

verwachting was. Begin 2011 huwde u officieel en werd uw kind geboren.

U kwam in de zomer van 2011 één van de daders van de moord op uw broer tegen in een winkel en u

voelde zich bedreigd. U liep weg, ze volgden u. Daarna heeft u ze nooit meer gezien.

Op 26 mei 2011 nam u deel aan een grote manifestatie in Tbilisi. Die meeting werd hardhandig

uiteengeslagen door de Georgische ordediensten. Verschillende mensen werden geslagen en

gearresteerd. Ook vielen er doden. Zelf kreeg u ook een paar slagen op uw rug, maar u slaagde erin te

vluchten. Ze hebben u wel kunnen identificeren. Nadien werd u nog enkele keren telefonisch en één

keer face to face bedreigd dat u moest ophouden met uw activiteiten. U besloot voor de tweede keer te

vluchten.

Op 1 februari 2012 vertrok u uit uw land. Een man, V., bracht u met zijn wagen naar Turkije. Van

daar reisde u met de bus naar Istanbul (Turkije). De volgende dag werd u op een boot gezet. Na vier

dagen stapte u af van de boot en werd u met een auto tot in België gebracht.

Op 8 februari 2012 vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt enerzijds dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in Georgië na

uw terugkeer in 2010 problemen kende met de autoriteiten omdat u een opposant van het regime

was (CGVS, p. 11). Zo verklaarde u dat u sinds 2002 actief lid was van de 'New Rights Party' van A.M.

(CGVS, p. 11 - Vragenlijst CGVS, nr. 3.3).

Uit uw verklaringen blijkt echter dat u sinds 2007 niet meer actief bent geweest voor deze partij en u

zelfs niet meer op de hoogte bent van de acties van deze partij (CGVS, p. 11). U wist niet eens of de

'New Rights Party' al dan niet zetels verwierf bij de laatste parlementsverkiezingen (CGVS, p. 11).

Wel zou u op 26 mei 2011 deelgenomen hebben aan de protestmanifestatie in Tbilisi uit persoonlijk

ongenoegen over de toenmalige toestand in Georgië (CGVS, p. 11).

Echter zijn uw verklaringen betreffende de afloop van de - enige (CGVS, p. 12)- manifestatie waaraan u

zou hebben deelgenomen weinig gedetailleerd.

Zo kon u niet eens aangeven hoeveel mensen ongeveer deelnamen aan deze manifestatie (CGVS, p.

11-12). Verder verklaarde u dat er die dag ‘heel veel’ mensen gearresteerd werden, doch u weet dit niet

verder te preciseren (CGVS, p. 12). Ook verklaarde u dat er toen doden zijn gevallen, waarbij u opnieuw

geen concrete cijfers kan geven, zelfs niet in welke grote-orde (CGVS, p. 12). U verklaarde dat hierover

op het internet waarschijnlijk wel gegevens te vinden zijn (CGVS, p. 12).

Daar al deze elementen de kern van uw asielrelaas raken, kan redelijkerwijze van u verwacht worden

dat u hierover concrete en gedetailleerde info zou kunnen geven, wat in casu niet het geval was.

Daarnaast dient te worden vastgesteld dat de door u aangehaalde feiten niet in verhouding staan tot

uw politieke engagement.

Zo zou u door de overheid, de regering, diegenen die de manifestatie uiteen gedreven hebben,

meermaals zijn bedreigd omwille van uw afwijkende politieke mening. Zij zouden er niet enkel mee

gedreigd hebben u te vernederen , maar dreigden er zelfs mee uw gezin te doden indien u uw mening

nog zou verkondigen. Ze zeiden eveneens dat u het land moest verlaten (CGVS, p. 13).

Gelet op het feit dat u slechts deelnam aan één protestmanifestatie (CGVS, p. 12) en uw steun aan

de oppositie zich verder beperkte tot het kenbaar maken van uw mening tijdens eventuele

politieke discussies in de bus of trein (CGVS, p. 13), is het weinig aannemelijk dat de autoriteiten

dergelijke verregaande stappen tegen u zouden ondernemen.

Tot slot dient gesteld dat, voor zover dit aspect geloofwaardig is, uw steun aan de oppositie -

welke bovendien slechts beperkt was tot deelname aan één enkele manifestatie - op zich geen

aanleiding geeft voor een gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Zo blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan bijlage in het

administratieve dossier, dat de Georgische autoriteiten de radicale oppositie die de manifestaties in mei

2011 organiseerde niet langer viseert en dat het bijgevolg niet aannemelijk is dat aanhangers van deze

partijen actueel omwille van hun steun aan deze partijen door de autoriteiten onder druk worden gezet.

Ook indien men in het verleden door de autoriteiten werd geregistreerd in het kader van deelname aan

een oppositieactiviteit, geeft dit bij terugkeer geen aanleiding tot problemen met de autoriteiten.
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Bijgevolg blijkt niet dat u zich betreffende deze problemen kan beroepen op een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Conventie van Genève.

In verband met de andere problemen die u aanhaalde ter staving van uw asielaanvraag (bedreiging

door de niet-veroordeelde daders van de moord op uw broer) dient het volgende te worden opgemerkt.

Uit uw verklaringen blijkt dat er één dader werd veroordeeld, maar dat u pogingen deed om ook de

andere daders te laten straffen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u om die reden in 2007 naar Griekenland bent gevlucht, waar u asiel had

gevraagd (CGVS, p. 15). U kreeg in Griekenland een verblijfsstatuut, werkte en huwde er (CGVS, p. 5-

6, 15).

Echter, in de zomer van 2010 keerde u samen met uw vrouw naar Georgië terug (CGVS, p. 5).

Hierover verklaarde u uitdrukkelijk dat u vrijwillig Griekenland heeft verlaten om u opnieuw te

vestigen in uw land van herkomst (CGVS, p. 6).

Dit gedrag is niet verenigbaar met een daadwerkelijke vrees voor vervolging. Het feit dat u zich nu

opnieuw op dezelfde feiten beroept, is weinig overtuigend.

Immers, buiten een éénmalig en toevallige ontmoeting met de daders in een winkel in de zomer van

2011 zijn er geen incidenten geweest sinds uw terugkeer in uw land van herkomst na uw verblijf in

Griekenland, zoals blijkt uit uw verklaringen. Na deze ontmoeting zag u de personen in kwestie nooit

meer terug (vragenlijst, vraag 5).

Uit uw verklaringen blijkt bovendien nergens dat deze personen na uw vertrek uit Georgië nog

geprobeerd zouden hebben contact te zoeken met u of uw familie.

Daarbij blijkt uit uw verklaringen dat u alleen om deze reden niet zou zijn gevlucht in 2011, maar u er

integendeel alles aan gedaan zou hebben om uw land niet te hoeven verlaten (CGVS, p. 16). Dit wordt

ook bevestigd door het feit dat u na deze ontmoeting nog maanden in Georgië bent gebleven, meer

bepaald tot februari 2012.

Bijgevolg kan gesteld worden dat deze problemen niet ernstig genoeg zijn om te kunnen worden

beschouwd als daadwerkelijke vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.

Gezien bovenstaande vaststellingen kan er in het kader van uw asielaanvraag niet besloten worden

tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van Subsidiaire

bescherming.

De door u voorgelegde documenten ter staving van uw asielaanvraag (geboorteakte, rijbewijs

en identiteitskaart) hebben enkel betrekking op uw identiteit en handelen niet over de door u

aangehaalde problemen. Bijgevolg kunnen deze documenten bovenstaande vaststelling niet

weerleggen.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 21 november 2012 aan (zie p. 3) “dat het onbegrijpelijk is

dat het Commissariaat-Generaal van oordeel is dat verzoeker concrete en gedetailleerde info zou

moeten geven” omtrent het aantal deelnemers aan de protestmanifestatie van 26 mei 2011, omtrent het

aantal gearresteerden en het aantal doden. Volgens hem is het “onredelijk te veronderstellen dat

verzoeker hierover zeer gedetailleerde info zou moeten kunnen geven”.

Volgens verzoeker is het ook onbegrijpelijk dat de commissaris-generaal twijfelt aan de

doodsbedreigingen die hij en zijn gezin ontvingen naar aanleiding van zijn politieke activiteiten en

deelname aan protestmanifestaties.

Hij stelt dat zelfs indien een kandidaat-vluchteling zich dit alles exact zou herinneren, dit voorkomt als

een geconstrueerd en uit het hoofd geleerd asielrelaas is.

Verzoeker voert ook aan dat (zie p. 3) “in de praktijk oppositie aanhangers wel nog steeds geviseerd

worden in Georgië”.

Verzoeker stelt dat er in zijn hoofde wel degelijk een vrees van vervolging bestaat; volgens hem houdt

de beslissing van de commissaris-generaal een “flagrante miskenning” in van de feiten, (zie p. 4) “daar

men de waarheidsgetrouwe feiten vertroebelt ziet door details waar men altijd over kan blijven

discussiëren en deze in twijfel kan trekken”.

Verzoeker voert een schending aan van de motiveringsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Hij benadrukt dat verklaringen een voldoende bewijs kunnen zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling,

op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. Hij stelt dat de motivering van de beslissing

“manifest ontoereikend is en derhalve faalt zij in rechte”.
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Verzoeker laat ook gelden dat hij (zie p. 5) “minstens in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming”, aangezien er hem bij terugkeer naar zijn land van herkomst, een onmenselijke en

vernederende behandeling wacht.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te vernietigen en van hem de vluchtelingenstatus te

erkennen, minstens hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.2. De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker

uiteen valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit het verzoekschrift

blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing betwist

en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt

moet worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

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

2.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet 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).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.4. 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, a.w., 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.

2.5. De commissaris-generaal stelde in zijn beslissing aangaande de problemen van verzoeker met de

autoriteiten omdat hij een opposant van het regime zou zijn, vast dat:

“Zo verklaarde u dat u sinds 2002 actief lid was van de 'New Rights Party' van A.M. (CGVS, p. 11 -

Vragenlijst CGVS, nr. 3.3).
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Uit uw verklaringen blijkt echter dat u sinds 2007 niet meer actief bent geweest voor deze partij en u

zelfs niet meer op de hoogte bent van de acties van deze partij (CGVS, p. 11). U wist niet eens of de

'New Rights Party' al dan niet zetels verwierf bij de laatste parlementsverkiezingen (CGVS, p. 11).

Wel zou u op 26 mei 2011 deelgenomen hebben aan de protestmanifestatie in Tbilisi uit persoonlijk

ongenoegen over de toenmalige toestand in Georgië (CGVS, p. 11).

Echter zijn uw verklaringen betreffende de afloop van de - enige (CGVS, p. 12)- manifestatie waaraan u

zou hebben deelgenomen weinig gedetailleerd.

Zo kon u niet eens aangeven hoeveel mensen ongeveer deelnamen aan deze manifestatie (CGVS, p.

11-12). Verder verklaarde u dat er die dag ‘heel veel’ mensen gearresteerd werden, doch u weet dit niet

verder te preciseren (CGVS, p. 12). Ook verklaarde u dat er toen doden zijn gevallen, waarbij u opnieuw

geen concrete cijfers kan geven, zelfs niet in welke grote-orde (CGVS, p. 12). U verklaarde dat hierover

op het internet waarschijnlijk wel gegevens te vinden zijn (CGVS, p. 12).”

In zijn verzoekschrift laat verzoeker gleden “dat het onbegrijpelijk is dat het Commissariaat-Generaal

van oordeel is dat verzoeker concrete en gedetailleerde info zou moeten geven”; hij is van oordeel dat

het niet mogelijk om kennis te hebben van het precieze aantal manifestanten, noch van het precieze

aantal gearresteerden of doden; volgens hem is het “onredelijk te veronderstellen dat verzoeker hierover

zeer gedetailleerde info zou moeten kunnen geven”.

De Raad wijst er op dat van een asielzoeker wel degelijk mag worden verwacht dat hij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de

beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in

iedere fase van het onderzoek.

De commissaris-generaal neemt zijn beslissing op grond van de feitelijke elementen zoals die hem

werden aangereikt door de asielzoeker. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag

rust dan ook in beginsel op de asielzoeker zelf; zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet

ook de asielzoeker aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken.

Zo verzoeker laat gelden dat het niet mogelijk is voor hem om het “preciese” aantal te kennen van de

deelnemers, de gearresteerden en de doden, drijft hij de zaken te ver.

Er wordt helemaal niet vereist dat hij cijfers geeft die tot op de eenheid nauwkeurig zijn -dat is inderdaad

onmogelijk en onredelijkheid- wél dat hij die beweert deelgenomen te hebben aan de manifestatie, bij

benadering een cijfer kan geven over de grootorde; bijvoorbeeld enkele tientallen of honderden, zoniet

tienduizenden deelnemers, weinig of veel gearresteerden, een of meerdere doden.

Zijn falen dienaangaande kon de commissaris-generaal inderdaad inspireren tot de gedachte dat de

voorgehouden deelname van verzoeker aan de betoging van 26 mei 2011 niet met de waarheid

overeenstemt. Verzoeker slaagt er in zijn verzoekschrift niet in deze gedachte te ontkrachten.

De commissaris-generaal was verder van oordeel dat de door verzoeker aangehaalde gevolgen niet in

verhouding staan tot zijn politiek engagement:

“Zo zou u door de overheid, de regering, diegenen die de manifestatie uiteen gedreven hebben,

meermaals zijn bedreigd omwille van uw afwijkende politieke mening. Zij zouden er niet enkel mee

gedreigd hebben u te vernederen , maar dreigden er zelfs mee uw gezin te doden indien u uw mening

nog zou verkondigen. Ze zeiden eveneens dat u het land moest verlaten (CGVS, p. 13).

Gelet op het feit dat u slechts deelnam aan één protestmanifestatie (CGVS, p. 12) en uw steun aan

de oppositie zich verder beperkte tot het kenbaar maken van uw mening tijdens eventuele

politieke discussies in de bus of trein (CGVS, p. 13), is het weinig aannemelijk dat de autoriteiten

dergelijke verregaande stappen tegen u zouden ondernemen.”

De opmerking van verzoeker dat hij niet begrijpt dat de commissaris-generaal twijfelt aan de

doodsbedreigingen die verzoeker en zijn gezin ontvingen, is geen dienstig verweer.

Inderdaad is het niet omdat verzoeker de redenering terzake van de commissaris-generaal niet begrijpt,

dat deze haar geldigheid zou verliezen.

De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar die stelt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker

omwille van zijn deelname aan één manifestatie en het openbaren van zijn mening, dermate zwaar zou

worden aangepakt.

De commissaris-generaal wees er nog op dat verzoeker steun aan de oppositie -voor zover dit

geloofwaardig is-, op zich geen aanleiding geeft voor een gegronde vrees in de zin van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag):
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“Zo blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan bijlage in het

administratieve dossier, dat de Georgische autoriteiten de radicale oppositie die de manifestaties in mei

2011 organiseerde niet langer viseert en dat het bijgevolg niet aannemelijk is dat aanhangers van deze

partijen actueel omwille van hun steun aan deze partijen door de autoriteiten onder druk worden gezet.

Ook indien men in het verleden door de autoriteiten werd geregistreerd in het kader van deelname aan

een oppositieactiviteit, geeft dit bij terugkeer geen aanleiding tot problemen met de autoriteiten.”

De stelling in het verzoekschrift dat “in de praktijk oppositie aanhangers wel nog steeds geviseerd

worden in Georgië” heeft slechts de waarde van een blote bewering en is niet in staat de informatie

waarop de commissaris-generaal zich gebaseerd heeft en die werd toegevoegd aan het administratief

dossier, te ontzenuwen.

De motivering in de bestreden beslissing blijft onverkort gelden en wordt door de Raad overgenomen.

De commissaris-generaal stelde aangaande de bedreigingen die verzoeker verklaarde te hebben

ondergaan door de niet-veroordeelde daders van de moord op zijn broer, vast dat “Uit uw verklaringen

blijkt dat er één dader werd veroordeeld, maar dat u pogingen deed om ook de andere daders te laten

straffen. Uit uw verklaringen blijkt dat u om die reden in 2007 naar Griekenland bent gevlucht, waar u

asiel had gevraagd (CGVS, p. 15). U kreeg in Griekenland een verblijfsstatuut, werkte en huwde er

(CGVS, p. 5-6, 15).

Echter, in de zomer van 2010 keerde u samen met uw vrouw naar Georgië terug (CGVS, p. 5).

Hierover verklaarde u uitdrukkelijk dat u vrijwillig Griekenland heeft verlaten om u opnieuw te

vestigen in uw land van herkomst (CGVS, p. 6).

Dit gedrag is niet verenigbaar met een daadwerkelijke vrees voor vervolging.

Het feit dat u zich nu opnieuw op dezelfde feiten beroept, is weinig overtuigend. Immers, buiten een

éénmalig en toevallige ontmoeting met de daders in een winkel in de zomer van 2011 zijn er geen

incidenten geweest sinds uw terugkeer in uw land van herkomst na uw verblijf in Griekenland, zoals

blijkt uit uw verklaringen.

Na deze ontmoeting zag u de personen in kwestie nooit meer terug (vragenlijst, vraag 5).

Uit uw verklaringen blijkt bovendien nergens dat deze personen na uw vertrek uit Georgië nog

geprobeerd zouden hebben contact te zoeken met u of uw familie. Daarbij blijkt uit uw verklaringen dat u

alleen om deze reden niet zou zijn gevlucht in 2011, maar u er integendeel alles aan gedaan zou

hebben om uw land niet te hoeven verlaten (CGVS, p. 16).

Dit wordt ook bevestigd door het feit dat u na deze ontmoeting nog maanden in Georgië bent gebleven,

meer bepaald tot februari 2012.

Bijgevolg kan gesteld worden dat deze problemen niet ernstig genoeg zijn om te kunnen worden

beschouwd als daadwerkelijke vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.”

De Raad stelt vast dat verzoeker deze argumentatie onbesproken laat in zijn verzoekschrift.

Dat verzoeker in de zomer van 2010 vrijwillig terugkeerde naar zijn land van herkomst en dat er sinds

dan, buiten een éénmalig en toevallige ontmoeting met de daders in een winkel in de zomer van 2011,

geen incidenten zijn geweest met de niet-veroordeelde daders van de moord op zijn broer, keert zich

inderdaad tegen de ernst van zijn voorgehouden vrees.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt

geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormelde

wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.6. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing op een correcte wijze

genomen en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoeker zelf

aangevoerd tijdens zijn verhoor op 24 april 2012 op het Commissariaat-generaal, afgenomen met
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behulp van een tolk die de Russische taal machtig is en bijgestaan door zijn advocaat, bevat de

bestreden beslissing gedetailleerde overwegingen die de beslissing afdoende motiveren.

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.

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 achtentwintig maart tweeduizend dertien

door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. BONTE


