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nr. 100 089 van 28 maart 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 18 januari 2013

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

staatlozen van 21 december 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 14 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. BRYTAERT, die loco advocaat C. BYLOOS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Uit uw verklaringen blijkt dat u een Georgisch staatsburger van Armeense origine bent. U verliet

Georgië samen met uw zoon R. M. (…) (O.V. X). Uw zoon kende problemen omdat hij bij de Armeense

partij was. Daarnaast stelde men het niet op prijs dat u Armeens sprak, men wilde dat u Georgisch zou

praten. Op 31 oktober 2012 vroeg u in België asiel aan.

B. Motivering
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Er moet worden vastgesteld dat u zich op dezelfde asielmotieven beroept als uw zoon R. M. (…). U

verklaarde immers dat u omwille van de problemen van uw zoon Georgië heeft verlaten. In het

kader van de asielaanvraag van uw zoon werd een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen omwille van een ernstig gebrek

aan geloofwaardigheid. Aldus kan in hoofde van u evenmin besloten worden tot het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing van uw zoon werd als volgt gemotiveerd:

”U vreest bij terugkeer naar Georgië dat er een strafzaak tegen u zal worden opgestart omwille van

uw politieke activiteiten voor de partij Virk. Er moet echter worden opgemerkt dat u uw asielrelaas

om onderstaande redenen niet aannemelijk heeft weten te maken.

Vooreerst moet worden vastgesteld dat u getracht heeft de Belgische autoriteiten te misleiden

wat betreft de door u gevolgde reisroute en de daarbij gebruikte reisdocumenten. Gevraagd naar

de reisroute verklaarde u zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als het Commissariaat-generaal dat

u clandestien de Europese Unie bent ingereisd. U zou op 5 oktober 2012 samen met uw vader in de

stad Poti (Georgië) de boot naar Odessa (Oekraïne) hebben genomen, waar u zou zijn opgehaald door

een vriend en naar Kiev zou zijn gebracht. U zou twee weken in Kiev verbleven hebben en in die tijd

zouden er valse reisdocumenten zijn opgemaakt. U zou te voet via kleine paadjes de grens met Polen

hebben overgestoken, dan een taxi naar Warschau hebben genomen en vandaaruit met de bus naar

België zijn gereisd, waar u op 31 oktober 2012 zou zijn aangekomen. U zou de valse paspoorten nooit in

handen hebben gehad en de buschauffeur zou ze terug mee naar Polen hebben genomen (zie DVZ,

vraag 36 en CGVS, p. 7-9). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die aan

het administratief dossier werd toegevoegd blijkt echter dat u op 18 oktober 2012 samen met uw

vader S. M. (…) (O.V. 7.604.508) op legale wijze, dat wil zeggen met uw paspoort met Grieks

visum, per vliegtuig via Athene naar Brussel reisde. U gaf dit echter pas toe nadat u geconfronteerd

werd met de vaststelling dat volgens de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie u op een

andere manier naar België was gereisd. U verklaarde verder dat u in België in het bezit bent van uw

reispas en uw Georgische identiteitskaart (zie CGVS, p. 10-11). U werd dan ook met aandrang

gevraagd deze documenten te komen tonen op het Commissariaat-generaal. U heeft echter nagelaten

dit te doen. Het feit dat u voor de twee asielinstanties de ware toedracht met betrekking tot uw reisroute

verborgen trachtte te houden en pas na confrontatie uw verklaringen wijzigde én het feit dat u

vervolgens naliet om de identiteitsdocumenten, waarvan u volgens uw verklaringen in het bezit bent,

aan het Commissariaat-generaal voor te leggen, doen ernstig afbreuk aan uw algemene oprechtheid.

Uw verklaring dat u gelogen heeft omdat u bang was dat u meteen zou worden gerepatrieerd doet daar

niets aan af (zie CGVS, p. 10). Er mag van een asielzoeker verwacht worden dat hij van in het

begin waarachtige verklaringen aflegt over alle aspecten van zijn asielaanvraag. Daar kan nog

aan toegevoegd worden dat u ook bij uw eerste contact met de Belgische autoriteiten, in casu

de luchtvaartpolite op de luchthaven van Zaventem op 18 oktober 2012 toen u vanuit Athene in

België aankwam, niet oprecht bent geweest over de ware motieven van uw komst naar België. Uw

algemene geloofwaardigheid komt door dit alles ernstig in het gedrang.

Daarnaast is uw eigenlijke vervolgingsrelaas evenmin overtuigend te noemen. Uw

opeenvolgende verklaringen in de Vragenlijst die u bij de Dienst Vreemdelingenzaken invulde en voor

het Commissariaat-generaal zijn immers niet coherent. Zo verklaarde u in de Vragenlijst aangaande

uw politieke activiteiten dat u pamfletten uitdeelde en daarnaast deelnam aan bijeenkomsten van de

partij (zie vragenlijst CGVS, punt 3, vraag 3). Voor het Commissariaat-generaal verklaarde u echter

stellig dat u nooit aan bijeenkomsten of manifestaties van de partij heeft deelgenomen. Uw activiteiten

beperkten zich tot het eenmalig verspreiden van pamfletten voor de partij in augustus of september

2012, aangezien u zich de tweeënhalf jaar die volgde op uw toetreding tot de partij in december 2009

toelegde op de verzorging van uw zieke moeder en u die periode hoegenaamd niet bezig was met

politiek (zie CGVS,19) . Geconfronteerd met de verklaringen die u in de Vragenlijst had afgelegd, kon u

geen verklaring bieden voor de vastgestelde inconsistentie. U verklaarde dat u het in de Vragenlijst

misschien verkeerd gezegd had en dat u in feite niet op bijeenkomsten aanwezig was (zie CGVS, p. 20).

Hiermee wordt de vastgestelde inconsistentie niet opgeheven. Daarnaast is het weinig overtuigend te

noemen dat u betreffende de enige activiteit die u voor uw partij ontplooide niet kan zeggen welke route

u volgde bij het verspreiden van de pamfletten. U kon enkel zeggen dat u vertrok in Ozni, en vervolgens

naar Tsalki en Akhalkalaki ging, maar de andere namen van dorpen kon u zich niet herinneren (zie

CGVS, p. 19).
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Anderzijds verklaarde u in de Vragenlijst aangaande de vechtpartij, als gevolg waarvan u

zich gedwongen zag met de politie een samenwerkingsakkoord te ondertekenen, dat jullie

tegenstanders Georgiërs waren, dat één van de Georgiërs gewond raakte en dat u er door de politie van

beschuldigd werd een Georgiër te hebben verwond (zie vragenlijst CGVS, punt 3, vraag 5). Voor

het Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat u in conflict kwam met mensen van andere

origine, maar kon u niet zeggen of het om Georgiërs ging. Van één persoon wist u dat het om een

Adjariër ging, maar van de anderen kon u de origine niet specifiëren. Geconfronteerd met de

verklaringen die u in de Vragenlijst had afgelegd verklaarde u dat u niet over een Georgiër heeft gepraat

en dat u toen ook gezegd had dat het om mensen van andere origine ging, maar dat men misschien

dacht dat u Georgiërs bedoelde (zie CGVS, p. 22). Uw verklaring weet echter niet te overtuigen,

waardoor de vastgestelde incoherentie blijft bestaan. Deze vaststelling is zwaarwichtig te noemen,

aangezien dit incident precies te maken heeft met de etnische spanning die u probeert aan te kaarten

door uw lidmaatschap van de politieke partij Virk. Er mag dan ook verwacht worden dat u in deze

coherente verklaringen aflegt.

Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw asielrelaas aan. U heeft aldus

niet aannemelijk weten te maken dat u actief was voor de partij Virk en om die reden door de

Georgische politie geviseerd werd.

Tot slot sprak u in algemene termen over discriminatie ten aanzien van etnische Armenen. Uit

de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat hoewel gevallen van discriminatie voorkomen, er

actueel geen sprake is van vervolging louter omwille van Armeense origine.

Tot slot vestig ik uw aandacht op het feit dat ook in het kader van de asielaanvraag van uw vader S. M.

(…) een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen werd.

Aldus kan in hoofde van u niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Het door u voorgelegde rijbewijs heeft enkel betrekking op uw identiteit en kan als

dusdanig bovenstaande conclusie niet wijzigen.”

Het door u voorgelegde rijbewijs heeft enkel betrekking op uw identiteit en kan als

dusdanig bovenstaande conclusie niet wijzigen.

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. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de verzoekende partij haar aanvraag om erkenning als

vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van haar

zoon M. R. (…). Zij roept geen eigen motieven in.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 100 088 van 28 maart 2013 de

aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus en om de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus van M. R. (…) verworpen. In dit arrest wordt als volgt gemotiveerd:

“2.1. De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht.
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2.1.1. Verzoeker betwist dat hij getracht heeft de Belgische autoriteiten te misleiden met betrekking tot

de gevolgde reisroute en de daarbij gebruikte identiteitsdocumenten. Hij deed dit omwille van zijn

(onterechte) vrees voor repatriëring. Verzoeker werd verzocht zijn identiteitsdocumenten te komen tonen

bij de commissaris-generaal doch heeft dit niet tijdig kunnen doen. Hij legt thans een kopie van zijn

identiteitskaart voor.

De asielinstanties mogen van een asielzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk documenten

verwachten over de door hem afgelegde reisroute. Dit is een onderdeel van de medewerkingsplicht van

verzoeker. Een (onterechte) vrees voor repatriëring is hiervoor geen voldoende verschoningsgrond.

Daarenboven stelt de Raad vast dat de verzoekende partij weliswaar een kopie van zijn identiteitskaart

voorlegt als bijlage van zijn verzoekschrift, maar nog steeds het paspoort waarmee hij gereisd heeft en

waarvan hij verklaarde dat hij het in zijn bezit heeft in België nog steeds niet voorlegt, ook niet ter zitting,

en hiervoor geen verklaring geeft.

2.1.2. Met betrekking tot de overige motieven van de bestreden beslissing stelt de verzoekende partij in

zijn verzoekschrift: “Eerst en vooral wenst verzoeker op te merken dat hij de vragen van het CGVS niet

altijd begreep. Veel vragen vond verzoeker dubbelzinnig en niet eenduidig. Verder moet verzoeker

vaststellen dat zijn verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken klaarblijkelijk verkeerd werden

geïnterpreteerd. Verzoeker heeft ten aanzien van de Dient Vreemdelingen zaken immers nooit verklaard

dat hij deelnam aan bijeenkomsten van de partij. Verzoeker heeft, zoals hij overigens ook heeft

verklaard voor het CGVS, eenmalig pamfletten verspreid voor de partij in augustus of september 2012.

Niet meer, niet minder. Verzoeker was dan ook zodanig verrast toen men stelde dat er sprake was van

inconsistentie tussen zijn verklaringen, dat hij er op dat moment geen uitleg kon voor bieden.

Dat verzoeker niet kon zeggen welke route hij volgde bij het verspreiden van de pamfletten, en enkel

kon zeggen dat hij vertrok in Ozni, en vervolgens naar Tsalki en Akhalkalaki ging, maar de andere

namen van dorpen zich niet kon herinneren, is omdat hij de namen van deze dorpen eenvoudigweg niet

kent. Verzoeker woont immers in Tbilisi en niet in Ozni. Hij heeft wel een huis in Ozni, doch kwam er niet

dikwijls, zodoende dat hij ook de streek niet zo goed kent, laat staan alle dorpen. Ook wat betreft de

vechtpartij heeft men verzoeker duidelijk verkeerd begrepen.

Zo stelt het CGVS dat verzoeker in de Vragenlijst verklaarde dat zijn tegenstanders Georgiërs waren,

terwijl hij voor het CGVS verklaarde dat het ging om mensen met een andere origine. Verzoeker wenst

voor alle duidelijkheid te benadrukken dat zijn tegenstanders wel degelijk Georgiërs waren. Onder de

Georgiër bestaan er echter verscheidene bevolkingsgroepen. Van één persoon wist verzoeker dat het

om een Adjariër ging. Daarnaast waren bij de vechtpartij ook mensen van Svan en Mengrel origine

betrokken, doch deze zijn evenals de Adjariër Georgisch staatsburgers. Dit heeft verzoeker ook op die

manier ten aanzien van het CGVS verklaard.

Tot slot is het CGVS van mening dat, hoewel verzoeker sprak over discriminatie ten aanzien van

etnische Armenen, er actueel geen sprake is van vervolging louter omwille van Armeense origine.

Verzoeker is thans formeel dat er verschillende Armenen worden gearresteerd en opgesloten louter

omwille van hun Armeense origine dan wel hun betrokkenheid bij de politieke partij "Virk". Volgens

verzoeker wordt dit evenwel allemaal in de doofpot gestopt door Georgië, waardoor er dienaangaande

ook geen enkele informatie beschikbaar is. Verzoeker weet zeker dat er Armeense politieke gevangen

zijn in Georgië en vreest dat hem hetzelfde lot zal ondergaan.

Dat gelet op het voorgaande er wel degelijk een gegronde vrees bestaat in hoofde van verzoeker voor

vervolging omwille van zijn activiteiten voor de politieke partij "Virk". Dat verzoeker derhalve de

hoedanigheid van vluchteling in de zin van art.l, A, lid 2 van de Conventie van Genève had moeten

worden toegekend, minstens had verzoeker de subsidiaire bescherming moeten worden toegekend.”

De Raad wijst erop dat de Vragenlijst ingevuld bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet tot doel heeft een

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven met betrekking tot het

asielrelaas van de verzoekende partij en het is een summiere samenvatting ervan. Het is dan ook

aangewezen voorzichtig te zijn bij de vergelijking tussen deze summiere samenvatting en het uitvoerige

gehoor bij het Commissariaat-generaal.

De Raad stelt echter vast dat verzoeker in zijn Verklaring (stuk 10) gesteld heeft dat hij pamfletten

verspreidde en deelnam aan bijeenkomsten. Deze verklaring werd hem in het Russisch voorgelezen en

hij heeft ze ondertekend. Verzoeker heeft tijdens het gehoor als activiteit voor de partij slechts een

eenmalige verdeling van pamfletten vermeld (p. 19). Verzoeker werd met deze tegenstrijdigheid tijdens

het gehoor geconfronteerd en stelde dat hij het misschien verkeerd gezegd had, maar in feite niet op

bijeenkomsten was (gehoor, p. 20) terwijl hij in zijn verzoekschrift stelt dat hij ten aanzien van de Dienst
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Vreemdelingenzaken nooit verklaard heeft dat hij deelnam aan bijeenkomsten van de partij. Ook hier

spreekt verzoeker zich tegen. De uitleg van verzoeker overtuigt niet.

Daar waar verzoeker stelt dat bij de vechtpartij Georgiërs betrokken waren, omdat zij de Georgische

nationaliteit hadden, maar dat onder de Georgiër er echter verscheidene bevolkingsgroepen bestaan,

als uitleg voor het verschil in de Verklaring waar sprake was van Georgiërs en het gehoor waar hij sprak

van mensen van andere origine, maar hij niet kon zeggen of het Georgiërs waren, overtuigt dit niet.

Terecht stelt de bestreden beslissing: “Anderzijds verklaarde u in de Vragenlijst aangaande de

vechtpartij, als gevolg waarvan u zich gedwongen zag met de politie een samenwerkingsakkoord te

ondertekenen, dat jullie tegenstanders Georgiërs waren, dat één van de Georgiërs gewond raakte en

dat u er door de politie van beschuldigd werd een Georgiër te hebben verwond (zie vragenlijst CGVS,

punt 3, vraag 5). Voor het Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat u in conflict kwam met

mensen van andere origine, maar kon u niet zeggen of het om Georgiërs ging. Van één persoon wist u

dat het om een Adjariër ging, maar van de anderen kon u de origine niet specifiëren. Geconfronteerd

met de verklaringen die u in de Vragenlijst had afgelegd verklaarde u dat u niet over een Georgiër heeft

gepraat en dat u toen ook gezegd had dat het om mensen van andere origine ging, maar dat men

misschien dacht dat u Georgiërs bedoelde (zie CGVS, p. 22). Uw verklaring weet echter niet te

overtuigen, waardoor de vastgestelde incoherentie blijft bestaan. Deze vaststelling is zwaarwichtig te

noemen, aangezien dit incident precies te maken heeft met de etnische spanning die u probeert aan te

kaarten door uw lidmaatschap van de politieke partij Virk. Er mag dan ook verwacht worden dat u in

deze coherente verklaringen aflegt.” De Raad schaart zich achter dit motief.

De Raad stelt vast dat verzoekers activiteiten voor de partij “Virk” niet overtuigen. Hij zou eenmalig

pamfletten verdeeld hebben, kan niet concreet toelichten of andere leden van de partij gelijkaardige

problemen hadden (gehoor, p. 20), weet het verschil met een andere (geregistreerde) partij die voor de

belangen van Armeniërs opkomt niet toe te lichten, stelt dat er nog andere partijen zijn, maar is hun

naam vergeten, zou tweeënhalf jaar lid geweest zijn zonder enige activiteit (gehoor, p. 17).

Daar waar de verzoekende partij stelt dat er verschillende Armenen worden gearresteerd en opgesloten

louter omwille van hun Armeense origine dan wel hun betrokkenheid bij de politieke partij "Virk", dit

evenwel allemaal in de doofpot gestopt wordt door Georgië, waardoor er dienaangaande ook geen

enkele informatie beschikbaar is, en verzoeker zeker weet dat er Armeense politieke gevangen zijn in

Georgië en vreest dat hem hetzelfde lot zal ondergaan stelt de Raad vast dat hij deze beweringen niet

aannemelijk maakt. Tijdens het gehoor stelde verzoeker dat zijn partij zich richtte tot Europa en de

wereldgemeenschap om discriminatie tegen te gaan en de veiligheid van lokale Armenen te waarborgen

(gehoor, p. 13). Redelijkerwijze kan dan ook verwacht worden dat de partij van verzoeker

bovenvermelde beweerde mensenrechtenschendingen kenbaar gemaakt zou hebben. Verzoeker

weerlegt het motief van de bestreden beslissing betreffende het verschil tussen discriminatie en

vervolging ten aanzien van etnische Armeniërs niet. De Raad schaart zich achter dit motief.

2.2. De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar 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. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

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

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.”

2.3. Dienvolgens kan ook in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en geen reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2 van dezelfde wet in aanmerking worden genomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig maart tweeduizend dertien

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


