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nr. 106 061 van 28 juni 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op

14 februari 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 11 januari 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 februari 2013 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat E. BARBIEUX, loco advocaat

M.-C. FRERE, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing inzake verzoeker, A.G., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart Georgisch staatsburger van gemengde Abchazisch-Georgische origine te zijn en u

bent afkomstig van Sokhumi in Abchazië.

In 1993 bent u met uw moeder en uw zus naar uw tante in Gori verhuisd en in 2006 bent u naar Hotel

Kartli in Gori verhuisd waar u als Abchazisch vluchteling een appartement ter beschikking kreeg. In de

lente van 2007 is uw moeder naar Italië vertrokken.

Uw vader, B.G., is al die tijd in Sokhumi gebleven. U verloor alle contact met hem. Tot in maart 2008.

Toen hebt u via een tussenpersoon een ontmoeting kunnen regelen met uw vader in Gali. Jullie praatten



RvV X - Pagina 2

over de familie en het gezin, maar uw vader vertelde u ook dat er een grote kans was dat er in Gori een

oorlog zou uitbreken. U hechtte niet veel belang aan deze informatie en na vijf dagen ging u terug naar

huis. Sindsdien had u geen contact meer met uw vader.

In mei 2008 was u rond de middag te voet op stap met enkele vrienden.

Een auto stopte naast jullie en u werd in de auto geduwd. U werd meegenomen naar een afdeling, waar

u werd gezegd dat u al een tijdje in de gaten wordt gehouden en dat zij wisten dat u uw vader hebt

ontmoet, dat hij een strijder is geweest en dat u informatie moest verzamelen via uw vader over de

oorlog en over zijn contacten. U wilde uw vader echter niet verklikken en weigerde op hun eisen in te

gaan. Hierop begonnen zij u te bedreigen. Ze zegden dat ze drugs en wapens bij u zouden verstoppen,

waardoor u in de gevangenis zou belanden. Uiteindelijk besloot u om te zeggen dat u akkoord ging met

hen, omdat u op die manier kon worden vrijgelaten. Rond 20u stond u weer op vrije voeten.

Sinds dit incident werd u echter om de drie à vier dagen benaderd door druggebruikers die u

vroegen hen rond te voeren om drugs op te halen. Deze druggebruikers werkten echter samen met de

politie om de ordediensten op die manier een reden te geven om u te kunnen oppakken. U weigerde

echter telkens die druggebruikers te vervoeren.

Ongeveer twee maanden later was u op de markt aan het praten met een vriend wanneer u

opnieuw werd meegenomen door een medewerker van de politie. U werd naar de afdeling van de

criminele politie gebracht en er werd gevraagd waar de informatie over uw vader bleef. Als u niet snel

met informatie zou komen, zou u naar de gevangenis worden gebracht. Na ongeveer drie uur en een

half werd u opnieuw vrijgelaten. Sinds die dag werd u voortdurend bedreigd. Wanneer u op straat liep,

stopten auto’s en zegden de inzittenden dat ze u zouden doden, u werd geslagen en uitgescholden, en

er werden flessen naar u gegooid.

In de lente van 2009 was u samen met vrienden aan het kaarten toen drie auto’s dicht bij jullie

kwamen rijden en er vier personen uit de auto’s sprongen. Iedereen werd heel hard geslagen en u werd

in een auto getrokken en meegenomen. Deze keer werd u naar de regionale afdeling van het Ministerie

van Binnenlandse Zaken van Shida Khartli gebracht. U werd heel erg mishandeld en uitgescholden. U

hebt zich met opzet met uw hoofd tegen de tafel laten vallen, waardoor u bewusteloos viel. De

agenten dachten dat u dood was en ze hebben u buiten gegooid. Een vrouw die toevallig passeerde

vond u, heeft u water gebracht en heeft u geholpen.

Op 4 augustus 2009 was u met een vriend wijn gaan kopen in Berbuki. Normaal reed u met de

wagen, maar deze keer zat uw vriend aan het stuur. Toen jullie op de terugweg waren van Berbuki, reed

een grote militaire wagen op jullie auto in. U was ernstig gewond en belandde in het ziekenhuis, maar

uw vriend is ter plaatse overleden. Wanneer u over dit ongeval werd ondervraagd door een rechercheur,

zei deze u dat u eigenlijk aan het stuur had moeten zitten van de auto en dat u diegene was die zou

moeten zijn omgekomen.

Op 25 september 2010 bent u dan met T.S. (O.V. 6.778.521) getrouwd. Ongeveer twee à drie maanden

na jullie huwelijk begonnen de problemen echter opnieuw. Op een dag, u was niet thuis, belde uw vrouw

u op om te vragen of u naar huis zou komen. Onderweg kwam u echter een vriend tegen met wie nog

even hebt staan praten. Tegelijkertijd werd er bij u thuis aangebeld en deed uw vrouw de deur open.

Tien medewerkers van de politie vielen uw appartement binnen en doorzochten het. Uw vrouw riep de

buurvrouw erbij, zodat zij in de gaten kon houden dat er geen bezwarende voorwerpen, zoals drugs,

werden verstopt in uw huis. De politiemannen vroegen naar u en scholden uw vrouw uit. Ze zijn

ongeveer 40 minuten à één uur bij u thuis gebleven en waren al terug weg wanneer u thuiskwam.

Een week of anderhalve week later was u alleen thuis, uw vrouw was naar de winkel, toen u

opnieuw bezoek kreeg van de autoriteiten. Twee politiemannen waren binnengekomen en bedreigden u.

Ze zegden dat uw vrouw hetzelfde als u zou meemaken als u niet met hen meewerkt, dat ze drugs in

jullie zakken zouden stoppen, en dat jullie zouden worden veroordeeld. Even later kwam uw vrouw thuis

van de winkel en begonnen ze haar ook uit te schelden. Na ongeveer een kwartier zijn de

twee politiemannen dan weggegaan.

Op 26 januari 2011 bent u een paspoort gaan aanvragen, u hebt 100 lari betaald, waardoor u

het paspoort dezelfde dag kreeg. U hebt dan nog een maand in een klooster verbleven, uw vrouw

logeerde bij haar grootmoeder, terwijl een kennis voor jullie een Schengenvisum voor Litouwen regelde.

Op 21 februari 2011 bent u dan met het vliegtuig via Praag naar België vertrokken en op 22 februari

2011 bent u hier aangekomen.

Op 7 maart 2011 werd u in Brussel door de politie in Brussel aangetroffen en omdat de verblijfstermijn

van uw visum was verlopen, werd u aangehouden en overgebracht naar het Transitcentrum 127, waar u

op 10 maart 2011 een asielaanvraag indiende.

Omdat Litouwen echter overeenkomstig de Dublin II-verordening nog steeds verantwoordelijk bleek voor

de behandeling van uw asielaanvraag, werd beslist u naar Litouwen te sturen.

U bleef echter in België en diende op 7 november 2012 een nieuwe asielaanvraag in in België.
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Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende documenten voor: kopieën van uw identiteitskaart

en van de identiteitskaart van uw vrouw, kopieën van uw geboorteakte en van die van uw vrouw, een

kopie van uw vluchtelingenkaart en van uw huwelijksakte, een kopie van het rijbewijs van uw vrouw en

uw originele reispaspoort.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omwille van problemen met

de Georgische autoriteiten. Zij wilden dat u informant voor hen werd, maar u weigerde dit. Hierop

begonnen zij u en uw vrouw te bedreigen.

Bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest u dat u onschuldig in de gevangenis zal worden gestopt.

Op basis van uw verklaringen moest echter worden vastgesteld dat u uw relaas en uw vrees voor

vervolging niet geloofwaardig kon maken.

Meerdere punten dienen in dit kader te worden aangestipt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat enkele flagrante tegenstrijdigheden werden vastgesteld

tussen uw verklaringen en de verklaringen van uw echtgenote T.S..

Zo verklaarde u met betrekking tot het eerste incident dat plaatsvond na uw huwelijk dat uw vrouw tien

medewerkers van de politie in uw huis had binnengelaten en dat zij ongeveer veertig minuten à één uur

bij u zijn binnen geweest op zoek naar u (CGVS A.G. p.16).

Uw vrouw daarentegen verklaarde dat er slechts vijf of zes personen zijn binnengekomen en dat zij

slechts tien à vijftien minuten zijn binnen geweest (CGVS T.S. p.2,3).

Wanneer uw echtgenote met deze opvallende inconsistentie werd geconfronteerd, verklaarde zij dat

zij het aantal personen dat binnen was niet echt had geteld en dat u misschien later was te weten

gekomen dat er nog mensen buiten stonden (CGVS T.S. 3).

Aangezien u echter expliciet verklaarde dat uw vrouw die tien personen binnen heeft gezien (CGVS

A.G. p.16), wordt deze uitleg niet aanvaard.

Over het tijdsverschil verklaarde uw vrouw dat het incident met haar was gebeurd en dat zij niet

weet waarom u daar zoveel tijd op plakt, dat u het incident misschien verwart met iets anders (CGVS

T.S. p.3).

Volgens uw verklaringen blijkt echter dat uw vrouw diegene was die u verteld had dat de mensen van de

politie ongeveer veertig minuten à één uur waren gebleven (CGVS A.G. p.16), waardoor

deze tegenstrijdigheid dus overeind blijft.

Het is immers niet aannemelijk dat uw vrouw eerst tegen u zou zeggen dat politiemannen bijna een uur

in uw huis zijn geweest om vervolgens ten overstaan van het Commissariaat-generaal te verklaringen

dat zij slechts een kwartier binnen waren.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw problemen ernstig ondermijnd.

Een volgende tegenstrijdigheid werd vastgesteld met betrekking tot de tweede confrontatie met

de ordediensten sinds jullie huwelijk.

U hebt immers verklaard dat u ongeveer anderhalve week na het eerste incident, waarbij uw vrouw

alleen thuis was, opnieuw bezoek kreeg van de politie. Uw vrouw was op dat moment naar de winkel,

maar toen zij terug thuiskwam waren de twee politieagenten nog aanwezig en scholden ze uw vrouw uit

(CGVS A.G. p.17).

Uw vrouw verklaarde echter dat de inval van de politie wanneer zij alleen thuis was het enige incident

was dat zij had meegemaakt (CGVS T.S. p.3).

Wanneer uw echtgenote hiermee werd geconfronteerd, verklaarde zij dat er toch nog een incident was

geweest, maar dat zij toen niet thuis was, omdat zij bij haar grootmoeder verbleef (CGVS T.S. p.3).

Opnieuw bleek deze uitleg tegenstrijdig met uw verklaringen, waardoor uw vrouw opnieuw

werd geconfronteerd.

Nu verklaarde zij dat zij zich zo’n moment niet meer herinnerde (CGVS T.S. p.4).

Wanneer uw vrouw werd gevraagd hoe het komt dat zij zich het laatste incident voor haar vertrek

naar België van, nota bene, slechts twee gebeurtenissen, niet meer herinnert, verklaarde zij dat zich

toch plots vaag iets herinnerde, maar dat zij niet gedacht had dat de personen aanwezig van de politie

waren, omdat zij hun gesprek hadden afgebroken toen uw vrouw binnenkwam en dus niets meer

hadden gezegd (CGVS T.S. p.4).

Wederom bleken deze uitspreken tegenstrijdig met de uwe, waarna uw vrouw opnieuw haar

verklaringen aanpaste en zei dat er toch bedreigingen waren van die personen, maar dat het nogal vuile

woorden waren en zij die niet wilde herhalen (CGVS T.S. p.4).

De vaststelling dat uw vrouw, telkens zij met een tegenstrijdigheid in haar verklaringen werd

geconfronteerd, deze wijzigt, is opvallend.

Hierbij moet dus de bemerking worden gemaakt dat de loutere aanpassing van eerdere verklaringen

niet volstaat om de flagrante tegenstrijdigheden die werden genoteerd op te heffen.

De geloofwaardigheid van uw relaas wordt aldus verder zeer ernstig aangetast.
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Daarnaast werden ook tussen uw opeenvolgende verklaringen incoherenties opgemerkt.

Met betrekking tot het ongeval dat op 4 augustus 2009 had plaatsgevonden, verklaarde u immers

aanvankelijk dat er voor dit incident geen strafzaak werd geopend, dat er niemand werd verhoord en dat

er niemand werd gearresteerd (CGVS A.G. p.17).

Later verklaarde u echter plots dat u toch werd ondervraagd over het auto-ongeluk door een

rechercheur die bij u thuis is gekomen (CGVS A.G. p.19).

Na confrontatie hiermee verklaarde u dat die rechercheur eigenlijk niets heeft gevaagd, maar dat hij u

heeft gezegd dat u diegene was die had moeten sterven in dat ongeval (CGVS A.G. p.19).

Aangezien u echter eerder expliciet verklaarde dat er niemand werd verhoord over het ongeluk, wordt

uw uitleg niet aanvaard.

Bovendien is uw verklaring voor de vastgestelde tegenstrijdigheid eveneens tegenstrijdig met

uw eerdere verklaringen.

U had namelijk eerst verklaard dat u te weten was dat het auto-ongeluk gelinkt was aan uw eerdere

problemen met de autoriteiten, omdat, toen bij uw vrouw was ingebroken, iemand had gezegd dat u was

voorzien om in dat ongeval te sterven, terwijl u nu verklaarde dat dat al werd meegedeeld kort na het

ongeval, toen u werd ondervraagd door de rechercheur (CGVS p.17,19).

De vastgestelde anomalieën blijven staande, waardoor de geloofwaardigheid van uw problemen verder

in het gedrang komt.

Vervolgens moet erop gewezen worden dat uw gedrag bezwaarlijk te rijmen valt met de door

u verklaarde vrees voor vervolging.

Zo hebt u, nadat u reeds verscheidene keren door de autoriteiten werd bedreigd, meegenomen en

mishandeld, zich tot diezelfde autoriteiten gewend voor een reispaspoort. U verklaart dat u gewoon zelf

naar de paspoortdienst bent gegaan en dat u geen enkel probleem hebt gehad om een paspoort te

verkrijgen (CGVS A.G. p.9,21).

De vaststelling dat u zich zelf richt tot de autoriteiten voor wie u een ernstige vrees voor vervolging

koestert, is zeer opmerkelijk, wat de geloofwaardigheid van uw problemen geenszins ten goede komt.

Ook het feit dat u gewacht hebt tot 10 maart 2011 om asiel aan te vragen, terwijl u al op 22 februari

2011 in België was aangekomen en u op 7 maart 2011 werd gearresteerd wegens diefstal, is opvallend

en doet opnieuw ernstige twijfels rijzen over de oprechtheid van uw verklaringen als zou u door de

Georgische autoriteiten worden vervolgd.

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze

bovenstaande conclusies kunnen wijzigen.

Uw identiteitskaart en die van uw vrouw, uw beider geboorteaktes, uw vluchtelingenkaart, uw

huwelijksakte, het rijbewijs van uw vrouw en uw reispaspoort bevatten immers slechts

persoonsgegevens die door mij niet worden betwist. Ook het door uw vrouw in het kader van haar

eerste asielaanvraag neergelegde reispaspoort bevat louter persoonlijke identiteitsgegevens die niet

door mij worden betwist.

Bijgevolg kan in uw hoofde niet worden besloten 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 bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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.”

1.2. De bestreden beslissing inzake verzoekster, T.S., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart Georgisch staatsburger van Georgische origine bent en dat u afkomstig bent van Gori.

Op 27 september 2010 bent u gehuwd met A.G. (O.V.6.778.521).

Ongeveer twee à drie maanden na jullie huwelijk begon uw man problemen te krijgen. Op een dag, uw

man was niet thuis, belde u hem op om te vragen of hij naar huis zou komen. Kort na dit telefoontje

werd er bij u aangebeld en deed u de deur open. Vijf of zes medewerkers van de politie vielen uw

appartement binnen en doorzochten het. De buurvrouw kwam erbij, zodat zij in de gaten kon houden dat

er geen bezwarende voorwerpen werden verstopt in uw huis. De politiemannen vroegen naar uw man

en na ongeveer een kwartier zijn zij terug weggegaan.

Een week of anderhalve week later was uw man alleen thuis toen hij opnieuw bezoek kreeg van

de autoriteiten. Toen u thuiskwam waren er twee mannen met uw man aan het praten en zegden ze

allerlei grove en vuile woorden.
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Op 26 januari 2011 bent u een paspoort gaan aanvragen. U hebt dan nog een maand bij

uw grootmoeder gelogeerd, uw man verbleef in een klooster, terwijl een kennis voor jullie

een Schengenvisum voor Litouwen regelde. Op 21 februari 2011 bent u dan met het vliegtuig via Praag

naar België vertrokken en op 22 februari 2011 bent u hier aangekomen. Op 7 maart 2011 werd uw man

in Brussel door de politie in Brussel aangetroffen en omdat de verblijfstermijn van jullie visum

was verlopen, werden jullie aangehouden en overgebracht naar het Transitcentrum 127, waar u op 10

maart 2011 een asielaanvraag indiende. Omdat Litouwen echter overeenkomstig de Dublin II-

verordening nog steeds verantwoordelijk bleek voor de behandeling van uw asielaanvraag, werd beslist

u naar Litouwen te sturen. U bleef echter in België en diende op 7 november 2012 een nieuwe

asielaanvraag in in België.

B. Motivering

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door

uw echtgenoot, A.G. (CGVS T.S. p.2).

In het kader van de asielaanvraag van uw man heb ik een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Bijgevolg kan ook

wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Conventie van Genève of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming.

De hierboven vermelde beslissing betreffende de asielaanvraag van uw echtgenoot bevat de volgende

motieven:

"Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omwille van problemen met

de Georgische autoriteiten. Zij wilden dat u informant voor hen werd, maar u weigerde dit. Hierop

begonnen zij u en uw vrouw te bedreigen. Bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest u dat u

onschuldig in de gevangenis zal worden gestopt. Op basis van uw verklaringen moest echter worden

vastgesteld dat u uw relaas en uw vrees voor vervolging niet geloofwaardig kon maken. Meerdere

punten dienen in dit kader te worden aangestipt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat enkele flagrante tegenstrijdigheden werden vastgesteld

tussen uw verklaringen en de verklaringen van uw echtgenote T.S.. Zo verklaarde u met betrekking tot

het eerste incident dat plaatsvond na uw huwelijk dat uw vrouw tien medewerkers van de politie in uw

huis had binnengelaten en dat zij ongeveer veertig minuten à één uur bij u zijn binnen geweest op zoek

naar u (CGVS A.G. p.16). Uw vrouw daarentegen verklaarde dat er slechts vijf of zes personen

zijn binnengekomen en dat zij slechts tien à vijftien minuten zijn binnen geweest (CGVS T.S.

p.2,3). Wanneer uw echtgenote met deze opvallende inconsistentie werd geconfronteerd, verklaarde zij

dat zij het aantal personen dat binnen was niet echt had geteld en dat u misschien later was te weten

gekomen dat er nog mensen buiten stonden (CGVS T.S. 3). Aangezien u echter expliciet verklaarde dat

uw vrouw die tien personen binnen heeft gezien (CGVS A.G. p.16), wordt deze uitleg niet

aanvaard. Over het tijdsverschil verklaarde uw vrouw dat het incident met haar was gebeurd en dat zij

niet weet waarom u daar zoveel tijd op plakt, dat u het incident misschien verwart met iets anders

(CGVS T.S. p.3). Volgens uw verklaringen blijkt echter dat uw vrouw diegene was die u verteld had dat

de mensen van de politie ongeveer veertig minuten à één uur waren gebleven (CGVS A.G. p.16),

waardoor deze tegenstrijdigheid dus overeind blijft. Het is immers niet aannemelijk dat uw vrouw eerst

tegen u zou zeggen dat politiemannen bijna een uur in uw huis zijn geweest om vervolgens ten

overstaan van het Commissariaat-generaal te verklaringen dat zij slechts een kwartier binnen waren.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw problemen ernstig ondermijnd.

Een volgende tegenstrijdigheid werd vastgesteld met betrekking tot de tweede confrontatie met

de ordediensten sinds jullie huwelijk. U hebt immers verklaard dat u ongeveer anderhalve week na

het eerste incident, waarbij uw vrouw alleen thuis was, opnieuw bezoek kreeg van de politie. Uw vrouw

was op dat moment naar de winkel, maar toen zij terug thuiskwam waren de twee politieagenten

nog aanwezig en scholden ze uw vrouw uit (CGVS A.G. p.17). Uw vrouw verklaarde echter dat de

inval van de politie wanneer zij alleen thuis was het enige incident was dat zij had meegemaakt (CGVS

T.S. p.3). Wanneer uw echtgenote hiermee werd geconfronteerd, verklaarde zij dat er toch nog een

incident was geweest, maar dat zij toen niet thuis was, omdat zij bij haar grootmoeder verbleef (CGVS

T.S. p.3). Opnieuw bleek deze uitleg tegenstrijdig met uw verklaringen, waardoor uw vrouw opnieuw

werd geconfronteerd. Nu verklaarde zij dat zij zich zo’n moment niet meer herinnerde (CGVS T.S.

p.4). Wanneer uw vrouw werd gevraagd hoe het komt dat zij zich het laatste incident voor haar vertrek

naar België van, nota bene, slechts twee gebeurtenissen, niet meer herinnert, verklaarde zij dat zich

toch plots vaag iets herinnerde, maar dat zij niet gedacht had dat de personen aanwezig van de politie

waren, omdat zij hun gesprek hadden afgebroken toen uw vrouw binnenkwam en dus niets meer

hadden gezegd (CGVS T.S. p.4). Wederom bleken deze uitspreken tegenstrijdig met de uwe, waarna

uw vrouw opnieuw haar verklaringen aanpaste en zei dat er toch bedreigingen waren van die



RvV X - Pagina 6

personen, maar dat het nogal vuile woorden waren en zij die niet wilde herhalen (CGVS T.S. p.4). De

vaststelling dat uw vrouw, telkens zij met een tegenstrijdigheid in haar verklaringen werd

geconfronteerd, deze wijzigt, is opvallend. Hierbij moet dus de bemerking worden gemaakt dat de

loutere aanpassing van eerdere verklaringen niet volstaat om de flagrante tegenstrijdigheden die

werden genoteerd op te heffen. De geloofwaardigheid van uw relaas wordt aldus verder zeer ernstig

aangetast.

Daarnaast werden ook tussen uw opeenvolgende verklaringen incoherenties opgemerkt. Met

betrekking tot het ongeval dat op 4 augustus 2009 had plaatsgevonden, verklaarde u immers

aanvankelijk dat er voor dit incident geen strafzaak werd geopend, dat er niemand werd verhoord en dat

er niemand werd gearresteerd (CGVS A.G. p.17). Later verklaarde u echter plots dat u toch werd

ondervraagd over het auto-ongeluk door een rechercheur die bij u thuis is gekomen (CGVS A.G. p.19).

Na confrontatie hiermee verklaarde u dat die rechercheur eigenlijk niets heeft gevaagd, maar dat hij u

heeft gezegd dat u diegene was die had moeten sterven in dat ongeval (CGVS A.G. p.19). Aangezien u

echter eerder expliciet verklaarde dat er niemand werd verhoord over het ongeluk, wordt uw uitleg niet

aanvaard. Bovendien is uw verklaring voor de vastgestelde tegenstrijdigheid eveneens tegenstrijdig met

uw eerdere verklaringen. U had namelijk eerst verklaard dat u te weten was dat het auto-ongeluk

gelinkt was aan uw eerdere problemen met de autoriteiten, omdat, toen bij uw vrouw was ingebroken,

iemand had gezegd dat u was voorzien om in dat ongeval te sterven, terwijl u nu verklaarde dat dat al

werd meegedeeld kort na het ongeval, toen u werd ondervraagd door de rechercheur (CGVS p.17,19).

De vastgestelde anomalieën blijven staande, waardoor de geloofwaardigheid van uw problemen verder

in het gedrang komt.

Vervolgens moet erop gewezen worden dat uw gedrag bezwaarlijk te rijmen valt met de door

u verklaarde vrees voor vervolging. Zo hebt u, nadat u reeds verscheidene keren door de autoriteiten

werd bedreigd, meegenomen en mishandeld, zich tot diezelfde autoriteiten gewend voor een

reispaspoort. U verklaart dat u gewoon zelf naar de paspoortdienst bent gegaan en dat u geen enkel

probleem hebt gehad om een paspoort te verkrijgen (CGVS A.G. p.9,21). De vaststelling dat u zich zelf

richt tot de autoriteiten voor wie u een ernstige vrees voor vervolging koestert, is zeer opmerkelijk, wat

de geloofwaardigheid van uw problemen geenszins ten goede komt. Ook het feit dat u gewacht hebt tot

10 maart 2011 om asiel aan te vragen, terwijl u al op 22 februari 2011 in België was aangekomen en u

op 7 maart 2011 werd gearresteerd wegens diefstal, is opvallend en doet opnieuw ernstige twijfels rijzen

over de oprechtheid van uw verklaringen als zou u door de Georgische autoriteiten worden vervolgd.

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze

bovenstaande conclusies kunnen wijzigen. Uw identiteitskaart en die van uw vrouw, uw beider

geboorteaktes, uw vluchtelingenkaart, uw huwelijksakte, het rijbewijs van uw vrouw en uw reispaspoort

bevatten immers slechts persoonsgegevens die door mij niet worden betwist. Ook het door uw vrouw in

het kader van haar eerste asielaanvraag neergelegde reispaspoort bevat louter persoonlijke

identiteitsgegevens die niet door mij worden betwist.

Bijgevolg kan in uw hoofde niet worden besloten 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 bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming."

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. Verzoekschrift

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 14 februari 2012 een schending aan van 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 (hierna: Vluchtelingenverdrag) en van de artikelen 48/1, 48/2,

48/3, 48/4 c), 48/5, 52 en 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).

Aangaande de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid met betrekking tot het eerste

incident na hun huwelijk, voeren verzoekers in hun verzoekschrift aan (zie p. 6) “dat er een verschil is

tussen het aantal personen dat effectief binnenkwam en het aantal personen dat zich heeft aangemeld

in de woning van verzoeker” en “dat uiteindelijk vijf à zes personen zijn binnengekomen, zoals de

echtgenote van verzoeker heeft verklaard, maar dat er nog enkele andere personen buiten stonden”.
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Het verschil in tijdsduur wijten ze aan het feit (zie p. 6) “dat verzoeker bij dit evenement niet aanwezig

was, en hij slechts genomen had van zijn echtgenote dat deze personen waren binnengevallen en

effectief een huiszoeking hebben toegevoegd” (sic). Ze stellen dat “deze zoektocht een 10 a 15 minuten

heeft geduurd”, maar dat verzoeker er “van uit ging dat deze 40 min à 1:00 bezig geweest waren in de

woning van verzoeker”.

Betreffende de tweede confrontatie met de ordediensten na het huwelijk, stellen verzoekers vast (zie p.

6) “dat er blijkbaar grote verwarring bestond met betrekking tot de verklaringen bij het incident”. Ze

verduidelijken dat verzoekster niet in de woning was toen ze binnenvielen, dat zij aan het winkelen was,

maar dat zij bij terugkomst mannen had gezien (zie p. 6) “doch zij heeft niet onmiddellijk gemerkt dat

deze politieagenten waren”; ze wijzen er verder op dat de beledigingen aan verzoekster “werden

uitgesproken door deze personen vooraleer zij terugkwam in de woning”.

Aangaande het ongeval van 4 augustus 2009, laten verzoekers gelden dat er geen strafzaak geopend

werd, maar dat een rechercheur verzoeker wel is komen opzoeken met de melding dat hij degene was

die had moeten sterven tijdens het auto-ongeval; volgens verzoekers ging het zodus “niet echt om een

verhoor over het ongeluk”.

Waar de commissaris-generaal stelt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker zich nog heeft

aangeboden bij de overheid om eren internationaal paspoort te bekomen, verwijzen verzoekers naar de

Proceduregids van UNHCR, waaruit volgens hen blijkt (zie p. 7) “dat het loutere feit dat verzoeker en

zijn familie in het bezig is geraakt van een internationaal paspoort dus niet voldoende (is) om te stellen

dat zijn vrees voor vervolging ondermijnd wordt”.

Dat verzoeker (zie p. 7) “twee halve week” (sic) heeft gewacht alvorens in België asiel aan te vragen,

verklaren ze aan het feit dat ze eerst werden opgevangen in de woning van de vader van verzoekster

die al negen jaar in België verblijft, dat ze moesten bekomen van de lange reis en dat verzoekster

zwanger was. Ze zijn van mening (zie p. 8) “dat dit element derhalve mee in overweging dient te worden

genomen bij de beoordeling van betrokkene”.

Verzoekers vragen de bestreden beslissingen te hervormen en van hen de vluchtelingenstatus te

erkennen; i ondergeschikte orde vragen verzoekers hun dossiers “terug te verwijzen” naar de

commissaris-generaal; in uiterst ondergeschikte orde vragen verzoekers om hen de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.

2.2. Beoordeling

De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoekster, T.S., zich in het verzoekschrift louter baseert

op het asielrelaas van verzoeker, A.G., de Raad enkel ingaat op het relaas van deze laatste.

2.2.1. Bevoegdheid

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 voormelde wet van 15 december

1980 bedoelde beslissingen, over volheid van rechtsmacht. 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.

2.2.2. Bewijslast

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.
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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.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekers.

Vooreerst stelt de Raad enkele tegenstrijdigheden vast tussen de verklaringen van verzoeker en die van

verzoekster.

Met betrekking tot de politie-inval verklaarde verzoeker bij zijn verhoor op 7 januari 2013 op het

Commissariaat-generaal dat tien medewerkers van de politie in hun huis waren binnengevallen die

ongeveer veertig minuten à één uur zijn binnen geweest (zie zijn verhoorverslag van A.G. van 7 januari

2013, p. 16), terwijl verzoekster verklaarde dat er slechts vijf of zes agenten waren die slechts tien à

vijftien minuten binnen zijn geweest (zie haar verhoorverslag p. 2, 3).

In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan “dat er een verschil is tussen het aantal personen dat

effectief binnenkwam en het aantal personen dat zich heeft aangemeld in de woning van verzoeker”; ze

leggen uit “dat uiteindelijk vijf à zes personen zijn binnengekomen, zoals de echtgenote van verzoeker

heeft verklaard, maar dat er nog enkele andere personen buiten stonden”.

De Raad neemt deze uitleg echter niet aan gezien verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat verzoekster die

tien personen binnen heeft gezien, met name “Mijn vrouw heeft die 10 pers binnen gezien” (zie zijn

verhoorverslag, p. 16).

Het verschil in tijdsduur verklaren ze in hun verzoekschrift aan het feit “dat verzoeker bij dit evenement

niet aanwezig was, en hij slechts genomen had van zijn echtgenote dat deze personen waren

binnengevallen en effectief een huiszoeking hebben toegevoegd” (sic); ze stellen dat “deze zoektocht

een 10 a 15 minuten heeft geduurd”, maar dat verzoeker er “van uit ging dat deze 40 min à 1:00 bezig

geweest waren in de woning van verzoeker”.

Ook deze beweringen zijn niet verenigbaar met de verklaringen van verzoeker tijdens zijn verhoor op

het Commissariaat-generaal, gezien hij daar vertelde dat verzoekster aan hem verteld had dat de

mensen van de politie ongeveer veertig minuten à één uur waren gebleven, met name “Volgens mijn

vrouw zijn ze ongeveer 40 min - 1u gebleven” (zie zijn verhoorverslag, p. 16).

Verder merkt de Raad een tegenstrijdigheid op met betrekking tot de tweede politiebezoek.

Verzoeker verklaarde dat hij ongeveer anderhalve week na het eerste incident opnieuw bezoek kreeg

van de politie, dat verzoekster op dat moment naar de winkel was, maar dat toen zij terug thuiskwam, de

twee politieagenten nog aanwezig waren en haar uitscholden (zie zijn verhoorverslag, p. 17), terwijl

verzoekster aanvankelijk verklaarde dat de inval van de politie -wanneer zij alleen thuis was- het enige

incident was dat zij had meegemaakt (zie haar verhoorverslag, p. 3).

Na confrontatie met de verklaringen van verzoeker, beweerde zij plots dat er nog een incident was

geweest, maar dat zij toen niet thuis was, omdat zij bij haar grootmoeder verbleef (zie haar

verhoorverslag, p. 3).

Opnieuw geconfronteerd met verzoekers andersluidende verklaringen, antwoordde verzoekster eerst

dat zij zich zo’n moment niet meer herinnerde (zie haar verhoorverslag, p. 4) en vervolgens dat zij zich

toch nog iets vaag herinnerde, maar dat zij niet gedacht had dat de aanwezige personen politiemannen

omdat ze hun gesprek hadden afgebroken toen zij binnenkwam (zie haar verhoorverslag, p. 4).

Geconfronteerd met het feit dat verzoeker had verklaard dat zij d door deze personen uitgescholden

werd, wijzigde ze opnieuw haar verklaringen en zei dat er inderdaad bedreigingen waren geuit, maar dat

het “nogal vuile woorden” die zij bij verhoor niet had willen herhalen (zie haar verhoorverslag, p. 4).

Waar verzoekers in hun verzoekschrift stellen dat verzoekster niet thuis was bij de inval maar aan het

winkelen, en bij terugkeer mannen had gezien “doch zij heeft niet onmiddellijk gemerkt dat deze

politieagenten waren” en dat de beledigingen aan verzoekster “werden uitgesproken door deze

personen vooraleer zij terugkwam in de woning”, stelt de Raad vast dat dit slechts de zoveelste versie

van de feiten betreft die evenmin verenigbaar is met verzoekers verklaringen hieromtrent.

Het betreft dan ook een loutere post-factum verklaring die duidelijk na reflectie tot stand is gekomen,

maar die geenszins de vastgestelde tegenstrijdigheden kan vergoelijken.

De Raad wijst erop dat het vergelijken van verklaringen, afgelegd door echtgenoten die zich beroepen

op dezelfde feiten, een nuttige methode is om de waarachtigheid van deze feiten na te gaan. Er anders
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over oordelen zou elk verhoor, dat tot doel heeft een precieze inschatting te kunnen maken van de

gegrondheid van de vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zinledig

maken.

Immers, van echtgenoten die hun land van herkomst verlaten hebben op grond van dezelfde

asielmotieven kan in alle redelijkheid worden verwacht dat ze eensluidende verklaringen afleggen over

de kern van het relaas, in casu de enige twee voorvallen die verzoekster meemaakte sinds haar

huwelijk met verzoeker.

De vastgestelde tegenstrijdigheden keren zich tegen de geloofwaardigheid van het relaas.

De Raad merkt nog incoherenties op in verzoekers verklaringen omtrent het ongeval dat op 4 augustus

2009 had plaatsgevonden.

Aanvankelijk verklaarde verzoeker dat er voor dit incident geen strafzaak werd geopend, dat er niemand

werd verhoord en dat er niemand werd gearresteerd (zie zijn verhoorverslag, p. 17), terwijl hij later

verklaarde dat hij toch werd ondervraagd over het auto-ongeluk door een rechercheur die bij hem thuis

is gekomen (zie zijn verhoorverslag, p. 19).

In hun verzoekschrift stellen verzoekers dat er geen strafzaak geopend werd, maar dat een rechercheur

verzoeker wel is komen opzoeken met de melding dat hij degene was die had moeten sterven tijdens

het ongeval, wat volgens verzoekers “niet echt om een verhoor (is) over het ongeluk”.

De Raad is van oordeel dat deze beweringen echter geen afbreuk doet aan de vaststelling dat

verzoeker eerst verklaarde dat er niemand werd verhoord aangaande het ongeval, doch later plots

verklaarde dat hij werd ondervraagd zij het summier, over het auto-ongeluk door een rechercheur.

Bovendien verklaarde verzoeker enerzijds dat de rechercheur hem reeds kort na van ongeval op 4

augustus 2009 heeft gezegd dat hij diegene was die toen had moeten sterven (zie zijn verhoorverslag,

19), terwijl verzoeker anderzijds verklaarde dat hij pas te weten was gekomen dat het auto-ongeluk

verband hield met zijn eerdere problemen met de autoriteiten, omdat iemand had gezegd dat hij was

voorzien om in dat ongeval te sterven toen bij zijn vrouw was ingebroken eind 2010 of begin 2011 (zie

zijn verhoorverslag, p. 17, 19).

Van een asielzoeker die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag nochtans worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op een volledige en correcte manier aanbrengt. De asielzoeker

dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste verhoor daar op

hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 10

oktober 2006, nr. 163.364).

Deze vaststellingen keren zich tegen de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoekers.

De Raad stelt tevens vast dat verzoeker gewacht heeft tot 10 maart 2011 om in België asiel aan te

vragen, terwijl hij hier al op 22 februari 2011 en nadat hij op 7 maart 2011 was gearresteerd wegens

diefstal.

In hun verzoekschrift verklaren verzoekers dat ze eerst in de woning van de vader van verzoekster

werden opgevangen om te bekomen van de lange reis en dat verzoekster ook zwanger was.

De Raad antwoordt dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en

die de bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, nochtans

redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het

onthaalland een asielaanvraag indient.

Het feit dat verzoekers zo lang wachtten om asiel aan te vragen, is wel degelijk een indicatie dat ze

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtten en relativeert als dusdanig de ernst van

de door hen geschetste vervolging.

Ten slotte merkt de Raad op dat verzoeker, nadat hij reeds verscheidene keren door de autoriteiten van

zijn land van herkomst werd bedreigd, meegenomen en mishandeld, zich nog tot autoriteiten heeft

gewend voor het bekomen van een reispaspoort. Hij verklaarde daarover dat hij gewoon zelf naar de

paspoortdienst ging en daarbij geen enkel probleem had (zie zijn verhoorverslag, p. 9, 21).

Ook deze vaststelling relativeert de ernst van verzoekers vrees voor de autoriteiten van zijn land.

Op de verwijzing in het verzoekschrift naar de Proceduregids van UNHCR, waaruit volgens hen blijkt

“dat het loutere feit dat verzoeker en zijn familie in het bezig is geraakt van een internationaal paspoort

dus niet voldoende (is) om te stellen dat zijn vrees voor vervolging ondermijnd wordt”, antwoordt de

Raad dat deze proceduregids geen afdwingbare rechtsregels bevat zodat de verzoekende partijen er

niet op kunnen steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (RvS 15

februari 2005, nr. 140.700; RvS 24 mei 2005, nr. 144.825; RvS 9 juni 2005, nr. 145.732).

Bovendien wijst de Raad erop dat, naast de motivering aangaande het reispaspoort, ook andere

vaststellingen de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers aantasten.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas van verzoekers 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.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

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.

Verzoekers brengen geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de

zin van voormelde wetsbepalingen.

Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade 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.

2.2.5. Besluit

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

besluiten dat verzoekers geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

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

geen reden is om de bestreden beslissingen 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 beslissingen.

3. Kosten

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

partijen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizenddertien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


