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nr. 107 477 van 26 juli 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 28 februari 2013

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

staatlozen van 30 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 nota met opmerkingen en 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 advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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

U verklaart Georgisch staatsburger te zijn van Georgische origine. U bent afkomstig van Zugdidi.

U verklaart dat uw vader in 1998 is overleden aan een hartaanval ten gevolge van

herhaaldelijke gewelddadige bezoeken die jullie thuis kregen van onbekende personen.

In augustus 2009 werd uw moeder, K.M. (O.V. X), beschuldigd van onwettig de grens naar Abchazië te

hebben overstoken. Zij werd gearresteerd en gedurende een ganse dag vastgehouden. Zij moest een

boete betalen, anders zou ze naar de gevangenis moeten. Uw moeder betaalde de boete en werd na

een dag vrijgelaten. Ze moest zich echter nog regelmatig gaan aanmelden bij een politieafdeling en zij

moest ook boetes blijven betalen.
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In december 2010 vielen een vijftal onbekende mannen jullie huis binnen. Ze doorzochten

gedurende enkele uren het volledige huis en ze bedreigden u. Ze zegden dat ze u de volgende keer

zouden meenemen. U was hier zodanig van geschrokken dat u besliste om Georgië te verlaten. Op 6

december 2010 bent u richting België vertrokken, waar u op 13 december 2010 asiel hebt

aangevraagd.

Uw broer De. (O.V.6.993.075) en u waren allebei ernstig ziek door TBC. Toen u in België te

weten kwam dat uw ziekte kon genezen, raadde u uw broer aan om ook naar België te komen.

Uiteindelijk is hij in april 2012 ook naar België gekomen en heeft hij op 23 mei 2012 asiel aangevraagd

bij de Belgische autoriteiten.

Omdat uw moeder steeds boetes bleef krijgen en zij bang was dat zij op een dag niet meer genoeg

geld zou hebben om die boetes te betalen en zij dus in de gevangenis zou belanden, is zij op 26

augustus 2012 ook naar België vertrokken. Op 31 augustus 2012 is ze hier aangekomen en op 3

september 2012 heeft ze asiel aangevraagd bij de Belgische asielinstanties.

Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende documenten voor: een kopie van uw rijbewijs,

uw identiteitskaart, een verklaring van het Ministerie van Justitie dat u kunt huwen, uw diploma en

de bijlages daarbij, een verklaring van de medische faculteit dat u een goede studente was,

enkele medische documenten, uw vliegticket en uw reispaspoort.

B. Motivering

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

met onbekende mannen. Zij vielen geregeld huizen binnen in uw regio en een keer hebben zij u

persoonlijk bedreigd.

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

vervolging niet aannemelijk kon maken.

Meerdere punten dienen in dit kader te worden aangestipt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat enkele opmerkelijke tegenstrijdigheden werden

vastgesteld tussen uw verklaringen en de verklaringen van uw moeder.

Zo verklaarde u met betrekking tot de inval van de onbekende mannen in december 2010 dat u en uw

moeder beiden in de living waren toen die mannen binnenvielen (CGVS D. 29/10/12 p.8).

Uw moeder, daarentegen, verklaarde dat jullie zich beiden in de keuken bevonden op het moment van

de inval (CGVS K.M. 28/01/13 p.11). Hierop volgend werd aan uw moeder gevraagd of de keuken en de

woonkamer aparte ruimtes waren, waarop zij antwoordde dat alle ruimtes in jullie huis apart zijn, de

keuken is apart, de living is apart, en dan was er nog een aparte slaapkamer voor uw broer. Ook zei uw

moeder dat er een deur was tussen de keuken en de living (CGVS K.M. 28/01/13 p.11).

Wanneer uw moeder vervolgens geconfronteerd werd met jullie tegenstrijdige verklaringen, verklaarde

zij dat u misschien de zaal, de inkom had bedoeld, aangezien de keuken ook wordt gebruikt om

bezoekers te ontvangen (CGVS K.M. 28/01/13 p.11).

Wanneer echter aan u een verklaring werd gevraagd voor de vastgestelde inconsistentie, zei u dat jullie

zich in de eetzaal bevonden en dat uw huis helemaal uit een ruimte bestaat en dat er naar de keuken

geen deur is. Uw moeder bedoelde misschien een boog, verklaarde u (CGVS D. 28/01/13 p.6).

Dat u en uw moeder echter verschillende verklaringen afleggen met betrekking tot de ruimte waarin jullie

zich bevonden op het moment van de inval van een vijftal onbekende mannen en dat jullie ter

verdediging hiervan een volledig verschillende beschrijving geven van het huis waarin jullie jaren samen

hebben gewoond, en jullie dus opnieuw tegenstrijdige verklaringen afleggen, zorgt ervoor dat

de geloofwaardigheid van uw verklaringen ernstig wordt aangetast.

Daarnaast legden u en uw moeder niet eenduidige verklaringen af met betrekking tot die

onbekende mannen die jullie huis binnenvielen.

Zo verklaarde uw moeder dat een of twee van de vijf à zes mannen een masker droegen (CGVS K.M.

28/01/13 p.11), terwijl u verklaarde dat ze allemaal een masker droegen.

Wanneer u hiermee werd geconfronteerd, verklaarde u enkel dat u het zich zo herinnert (CGVS D.

28/01/13 p.7).

Hiermee wordt echter geen afdoende verklaring geboden voor de vastgestelde inconsistentie en blijft

deze overeind. De geloofwaardigheid van uw problemen wordt dus verder ondermijnd.

Verder verklaarde u meermaals dat de vijf à zes mannen die uw huis binnenvielen uitsluitend

Russisch spraken, dat ze heel goed Russisch spraken, dat ze puur Russisch spraken (CGVS D.

29/10/12 p.6,7,8; 28/01/13 p.5).

Uw moeder verklaarde dan weer dat de onbekende mannen zowel Russisch, Georgisch als Abchazisch

spraken, dat er zowel Georgisch-sprekenden als Russisch-sprekenden bij waren (CGVS K.M. 29/10/12

p.13, 28/01/13 p.10).

Wanneer uw moeder met uw verklaringen werd geconfronteerd, verklaarde zij dat u misschien alleen

Russisch had gehoord, maar dat zij ook Georgische woorden had gehoord (CGVS K.M. 28/01/13 p.11).
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Wanneer u vervolgens werd geconfronteerd met deze anomalie, verklaarde u dan plots dat u naast

Russisch en Georgisch ook nog Migreels had gehoord (CGVS D. 28/01/13 p.6).

Dat u echter aanvankelijk uw moeder tegenspreekt, maar daaropvolgend ook nog zichzelf, wordt niet

aanvaard. Er wordt dus verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van uw problemen.

Bovenstaande inconsistenties handelen over kernelementen van jullie asielrelaas, namelijk de inval

van onbekende mannen in december 2010, die de rechtstreekse aanleiding vormde voor uw vlucht uit

uw land van herkomst.

Dat u en uw moeder in dergelijke mate tegenstrijdige verklaringen hierover afleggen, is problematisch.

Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijs worden verwacht om gedurende de volledige

asielprocedure coherente en eenduidige verklaringen af te leggen, hetgeen bij jullie niet het geval is.

Dit komt jullie geloofwaardigheid geenszins ten goede.

Voorts bleek u onaannemelijk vaag met betrekking tot een aantal belangrijke aspecten van

uw asielrelaas.

Zo verklaart u zich niet meer te herinneren welke kleren de personen droegen die uw huis binnenvielen

of hoe lang ze bij u thuis zijn gebleven (CGVS D. 28/01/13 p.6).

Deze vaagheden zijn volgens u te wijten aan ernstige geheugenproblemen die u hebt door de zware

medicatie die u moet nemen (CGVS D. 29/10/12 p.4, CGVS D. 28/01/13 p.3).

Er moet echter worden op gewezen dat u op geen enkel moment een voldoende gestaafd medisch-

psychologisch attest voorlegt waaruit zou blijken dat u wel degelijk aan ernstige geheugenproblemen

zou lijden. Dat u dus zulke beperkte kennis aan de dag legt over het enige concrete incident dat

bovendien de directe aanleiding vormde voor uw vertrek uit uw land van herkomst, is niet aannemelijk

en dit betekent dat de geloofwaardigheid van dit incident ernstig wordt aangetast.

De loutere verklaring dat u aan geheugenproblemen zou lijden kan immers niet als verschoningsgrond

dienen voor de vastgestelde anomalieën in uw verklaringen en de verklaringen van uw moeder.

Ook blijkt u niet te weten door wie u eigenlijk werd bedreigd en voor wie u dus een vrees hoeft

te koesteren.

Tijdens uw eerste gehoor bij het Commissariaat-generaal verklaarde u dat het misschien Russische

soldaten van aan de grens konden zijn (CGVS D. 29/10/12 p.8), terwijl u bij het tweede gehoor

verklaarde geen idee te hebben van de identiteit van de personen die u zouden hebben

bedreigd (CGVS 28/01/13 p.8).

Wanneer u met uw eerdere verklaringen werd geconfronteerd, verklaarde u dat u vanzelfsprekend

Russischtalige personen associeert met de grenzen en dat u de vraag misschien niet goed had

begrepen (CGVS D. 28/01/13 p.8).

Deze uitleg wordt echter niet aanvaard.

Zowel in het begin als op het einde van de beide gehoren op het Commissariaat-generaal werd u

gevraagd of u de tolk goed hebt begrepen, waarna u telkens bevestigend antwoordde (CGVS D.

29/10/12 p.2,16; 28/01/13 p.2,9).

Ook verklaarde u dat u nooit hebt proberen uit te zoeken wie die mannen eigenlijk waren die uw huis

binnenvielen en helemaal overhoop haalden. U zei dat het geen zin had en dat u dus verkoos om

hierover te zwijgen (CGVS D. 28/01/13 p.7).

Dat u echter zo vaag bent over de personen die u bedreigden, is niet aannemelijk.

Dat u het bovendien hebt nagelaten om meer informatie te verkrijgen over de identiteit van uw

vervolgers, ondermijnt ernstig de geloofwaardigheid van uw problemen. Van een asielzoeker die

bescherming vraagt in België kan immers redelijkerwijs worden verwacht dat zij ernstige en veelvuldige

pogingen onderneemt om meer te weten te komen over de actor van vervolging waarvoor zij

bescherming vraagt. Dit hebt u echter niet gedaan.

Verder dient er wat betreft de problemen die uw moeder K.M. zou gekend hebben in augustus 2009

te worden opgemerkt dat u bijzonder vaag hierover was en dat uw opeenvolgende

verklaringen tegenstrijdig waren met deze van uw moeder.

Deze vaststellingen werden uitgebreid en gedetailleerd opgesomd in de beslissing van uw moeder:

"Wanneer aan uw dochter D. meer informatie werd gevraagd over uw problemen, bleek zij zich zo goed

als niets meer hierover te herinneren.

Uw dochter weet niet meer door hoeveel personen u werd gearresteerd, waar u zich bevond op het

moment van de arrestatie, welke kleren de personen droegen die u kwamen arresteren en op welke

manier u bij uw vrijlating naar huis bent gekomen. Ook meent zij zich niet meer herinneren om de

hoeveel tijd u zich moest gaan aanmelden bij de probatieafdeling (CGVS D. 29/10/12 p.14, CGVS D.

28/01/13 p.3,4,5).

Dergelijke vage verklaringen omtrent zulke cruciale gebeurtenissen is opvallend. Uw dochter verklaart

dat zij als gevolg van het nemen van zware medicatie ernstige geheugenproblemen heeft en dat zich

daardoor vele dingen niet meer zo goed herinnert (CGVS D. 29/10/12 p.4, CGVS D. 28/01/13 p.3).
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Er moet echter worden op gewezen dat uw dochter op geen enkel moment een voldoende gestaafd

medisch-psychologisch attest voorlegde waaruit zou blijken dat zij wel degelijk aan ernstige

geheugenproblemen zou lijden.

Dat zij dus zulke beperkte kennis aan de dag legt over een incident waarbij haar moeder voor haar ogen

werd gearresteerd, is niet aannemelijk en dit betekent dat de geloofwaardigheid van uw arrestatie en

van de daarop volgende problemen ernstig wordt aangetast.

Bovendien werden met betrekking tot uw problemen ook enkele tegenstrijdigheden opgemerkt

tussen enerzijds uw verklaringen en anderzijds de verklaringen van uw dochter.

U verklaarde immers dat de personen die u kwamen arresteren burgerkledij droegen (CGVS K.M.

29/10/12 p.5), terwijl uw dochter aanhaalde dat de twee mannen die bij jullie binnenvielen in augustus

2009 politiekleren droegen, waarna zij onmiddellijk haar verklaringen aanpaste en zei dat ze zich de

kledij van deze personen niet meer herinnert door de medicatie die zij moet nemen (CGVS D. 29/10/12

p.14).

Eerder werd echter al geargumenteerd dat, gezien het ontbreken van een duidelijk medisch-

psychologisch attest, de loutere verklaringen van uw dochter dat zij aan geheugenproblemen zou lijden

niet als verschoningsgrond kan dienen voor de vastgestelde anomalieën in jullie beider verklaringen.

Een tweede tegenstrijdigheid werd vastgesteld met betrekking tot de boetes die u regelmatig moest

betalen.

U verklaarde namelijk dat u die boetes telkens ontving wanneer u werd opgeroepen naar de

probatieafdeling (CGVS K.M. 29/10/12 p.8, CGVS K.M. 28/01/13 p.8).

Uw dochter daarentegen verklaarde dat er elke keer verschillende mannen langskwamen om het

verschuldigde geld te komen vragen (CGVS D. 29/10/12 p.15).

Dergelijke vaststellingen zijn opvallend en doen ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

problemen."

De documenten die u voorlegt zijn niet van die aard om bovenstaande conclusies te kunnen wijzigen.

De kopie van uw rijbewijs, uw identiteitskaart, uw diploma en de verklaringen van een goede student,

een verklaring dat u kunt huwen, de medische documenten, uw vliegticket en uw reispaspoort bevatten

enkel persoonlijke informatie over u en uw gezondheid, hetgeen door mij niet wordt betwist.

Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat ten aanzien van uw moeder K.M. en uw broer De.

eveneens beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werden genomen.

Bijgevolg kan in uw hoofde 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 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

2.1.1. Middelen

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 28 februari 2013 een schending aan van de artikelen 48/3

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1, A 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 een schending van de

“materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Zij gaat in op de elementen van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag en past deze vervolgens toe op

haar asielrelaas.

Wat betreft het element “zich buiten het land van herkomst bevinden” wijst verzoekster er op dat zij zich

in België bevindt, waar zij een asielaanvraag heeft ingediend op 13 december 2010.

Aangaande de gegronde vrees voor vervolging, legt verzoekster uit dat deze vrees een subjectief en

een objectief element vereist, doch dat “vrees volstaat”; de asielzoeker moet volgens haar (zie het

verzoekschrift, p. 3) “niet bewijzen dat de gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds
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plaats heeft gehad”. Verzoekster is dan ook van mening dat zij (zie p. 4) “wel degelijk een gegronde

vrees voor vervolging koestert” en dat de commissaris-generaal uitgaat “van de verkeerde

veronderstellingen”.

Wat betreft de in de bestreden beslissing weerhouden vaagheden in haar verklaringen, voert

verzoekster aan dat voornamelijk haar moeder de details van de oorzaken van de problemen kent en zij

zelf (zie p. 4) “bepaalde dingen niet wist daar het hoofdzakelijk dingen zijn waar haar moeder mee

geconfronteerd is geweest”.

Zij stelt dat de informatie die zij weergeeft over de problemen van haar moeder, wél strookt met

algemene gegevens; zij citeert dienaangaande uit “Ivianishvi’s government is readjusting the law on

occupation” van 11 februari 2013 en “Human rights report 2005, Georgie” van 2006.

Verder wijst verzoekster erop dat zij geheugenproblemen heeft omdat zij medicamenten neemt; zij

verwijst naar de bijsluiter van Lysanxia waaruit volgens haar blijkt dat dit medicament (zie p. 5) “wel

degelijk geheugenproblemen (kan) veroorzaken”.

De tegenstrijdigheden tussen haar verklaringen en die van haar moeder, wijt verzoekster aan

geheugenverlies, versterkt door het feit dat zij de informatie over de boetes (zie p. 5) “slechts uit tweede

hand had, namelijk wat haar moeder haar erover vertelde”.

Met betrekking tot de tegenstrijdigheden over de plaats van de inval in december 2010, legt verzoekster

uit dat tussen de living en de keuken (zie p. 5) “een volte (is) waar men een deur kan insteken om de

ruimtes af te sluiten, in de woning van verzoekster is geen deur in de volte aanwezig”; zij verklaart dat

de uitleg van haar moeder over de volte “mis moet zijn begrepen of vertaald zijn geweest”.

Betreffende het aantal gemaskerde invallers, herhaalt verzoekster dat zij zeer bang was en daardoor

niet alles heeft onthouden.

Zij stelt (zie p. 5) “dat het goed kan zijn dat haar dochter (sic) enkel Russisch heeft horen praten gezien

het meerdere mannen waren en zij onderling verschillende gesprekken hadden”; zij legt uit dat haar

dochter (sic) enkel gesprekken in het Russisch heeft gehoord, maar dat verzoekster “meent ook andere

talen te hebben gehoord”.

Omtrent het bekomen van een paspoort door haar moeder, stelt verzoekster dat zij de informatie slechts

uit tweede hand heeft vernomen (zie p. 6) “gecombineerd met de invloed van de medicatie”, waardoor

ze zich “dingen niet kon herinneren”.

Aangaande het element “omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep

of politieke overtuiging”, verwijst verzoekster naar rechtspraak van de Raad van State en rechtsleer. Ze

herneemt kort haar asielrelaas.

Wat betreft het element “de bescherming van het land van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen”,

roept verzoekster rechtsleer in en besluit zij dat zij de bescherming van haar land van herkomst niet kan

inroepen omdat zij problemen kent “met de politiediensten zelf”.

Verzoekster voert vervolgens een schending in van artikel 48/4 c) van de vreemdelingenwet, alsook een

schending van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de

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

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna:

Kwalificatierichtlijn). Verzoekster voert tevens een schending aan van de “materiële motiveringsplicht,

minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Zij wijst er vervolgens op “dat de huidige toestand in Georgië absoluut niet stabiel is” en citeert uit

“Géorgie/UE: Catherine Ashton à Tbilissi lundi 26 novembre” van 25 november 2012 en “Current

political situation in Georgie discussed in House of Lords” van 14 december 2012.

Verzoekster vraagt de beslissing van de commissaris-generaal (zie p. 9) “te vernietigen en te

hervormen” en van haar de vluchtelingenstatus te erkennen, minstens de beslissing te vernietigen en

terug te sturen naar de commissaris-generaal. In ondergeschikte orde vraagt verzoekster de beslissing

“te vernietigen en te hervormen” en haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.1.2. Stukken

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift “Ivianishvi’s government is readjusting the law on occupation”

van 11 februari 2013, “Human rights report 2005, Georgie” van 2006, “Medische attesten met betrekking

tot de gezondheidssituatie van de dochter van verzoekster”, “Bijsluiter Lysanxie”, “Géorgie/UE:

Catherine Ashton à Tbilissi lundi 26 novembre” van 25 november 2012 en “Current political situation in

Georgie discussed in House of Lords” van 14 december 2012.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid
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De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

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.

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 verzoekster.

De Raad stelt vooreerst talrijke tegenstrijdigheden vast in verklaringen van verzoekster en die van haar

moeder aangaande de inval van de onbekende mannen in de woning in december 2010, nochtans hét

incident naar aanleiding waarvan verzoekster haar land van herkomst verliet.

Zo verklaarde verzoekster dat zij en haar moeder beiden in de living waren toen die mannen

binnenvielen (zie het verhoorverslag van 29 oktober 2012, p. 8), terwijl haar moeder daarentegen

verklaarde dat ze zich beiden in de keuken bevonden op het moment van de inval (zie het

verhoorverslag van K.M. van 28 januari 2013, p. 11).

Gevraagd aan haar moeder of de keuken en de woonkamer aparte ruimtes waren, antwoordde zij dat

alle ruimtes in hun huis apart zijn en dat er een deur was tussen de keuken en de living (zie het

verhoorverslag van K.M. van 28 januari 2013, p. 11), terwijl verzoekster beweerde dat hun huis

helemaal uit een ruimte bestaat en dat er naar de keuken geen deur is (zie het verhoorverslag van 28

januari 2013, p. 6).

Met betrekking tot de onbekende mannen die hun huis binnenvielen, verklaarde haar moeder dat een of

twee van de vijf à zes mannen een masker droegen (zie het verhoorverslag van K.M. van 28 januari

2013, p. 11), terwijl verzoekster verklaarde dat ze allemaal een masker droegen (zie het verhoorverslag

van 28 januari 2013, p. 7).

Verzoekster verklaarde dan weer meermaals dat de vijf à zes mannen die haar huis binnenvielen

uitsluitend Russisch spraken, dat ze heel goed Russisch spraken, dat ze puur Russisch spraken (zie het

verhoorverslag van 29 oktober 2012, p. 6-8; zie het verhoorverslag van 28 januari 2013, p. 5), terwijl

haar moeder beweerde dat de onbekende mannen zowel Russisch, Georgisch als Abchazisch spraken,

dat er zowel Georgisch-sprekenden als Russisch-sprekenden bij waren (zie het verhoorverslag van K.M.

van 29 oktober 2012, p. 13; zie het verhoorverslag van K.M. van 28 januari 2013, p. 10).
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Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, verklaarde verzoekster plots dat zij naast Russisch en

Georgisch ook nog Migreels had gehoord (zie het verhoorverslag van 28 januari 2013, p. 6), wat echter

niet overeenkomt met haar eerdere verklaringen.

In haar verzoekschrift verklaart verzoekster uit dat tussen de living en de keuken “een volte (is) waar

men een deur kan insteken om de ruimtes af te sluiten, in de woning van verzoekster is geen deur in de

volte aanwezig”; zij laat gelden dat de uitleg over de “volte” van haar moeder “mis moet zijn begrepen of

vertaald zijn geweest”.

Betreffende het aantal gemaskerde invallers, herhaalt verzoekster dat zij zeer bang was en daardoor

niet alles heeft onthouden.

Zij voert aan “dat het goed kan zijn dat haar dochter (sic) enkel Russisch heeft horen praten gezien het

meerdere mannen waren en zij onderling verschillende gesprekken hadden”; zij legt uit dat haar dochter

(sic) enkel gesprekken in het Russisch heeft gehoord, maar dat zij “meent ook andere talen te hebben

gehoord”.

De Raad stelt vast dat verzoekster zich beperkt tot het uiten van post-factum beweringen, die duidelijk

na reflectie tot stand is gekomen in een poging om de tegenstrijdigheid alsnog te vergoelijken.

De aangehaalde gebeurtenissen zijn echter dermate ingrijpend en fundamenteel dat verzoekster en

haar moeder, ondanks de traumatische ervaring, bij machte zouden moeten zijn een coherent en correct

verhaal te vertellen (RvS, nr. 150.619 van 25 oktober 2005).

Het vergelijken van verklaringen, afgelegd door familieleden die zich beroepen op dezelfde feiten, is een

nuttige methode om de waarachtigheid van deze feiten na te gaan. Er anders over oordelen zou elk

gehoor, 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

familieleden die hun land van herkomst verlaten hebben op grond van dezelfde asielmotieven kan in alle

redelijkheid worden verwacht dat zij eensluidende verklaringen afleggen over de kern van het relaas,

zoals deze met betrekking tot dewelke de tegenstrijdigheden worden vastgesteld.

Deze vaststellingen ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas.

Nog met betrekking tot de inval in december 2010, dé aanleiding van verzoeksters vertrek, stelt de Raad

vast dat verzoekster dienaangaande onaannemelijk vaag bleef.

Zo wist verzoekster niet welke kleren de personen droegen die haar huis binnenvielen, noch hoe lang ze

bij haar thuis zijn gebleven (zie het verhoorverslag van 28 januari 2013, p. 6).

De Raad benadrukt dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat bepalende ervaringen in iemands leven

dermate in het geheugen gegrift staan dat deze persoon daar in een later stadium nog een

gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven.

Verzoekster blijkt evenmin te weten die wie zij precies werd bedreigd (zie het verhoorverslag van 29

oktober 2012, p.8; zie het verhoorverslag van 28 januari 2013, p. 8); ook blijkt dat zij bovendien nooit

heeft proberen uit te zoeken wie de mannen eigenlijk waren die haar huis binnenvielen en het overhoop

haalden (zie het verhoorverslag van 28 januari 2013, p. 7).

Van verzoekster kan nochtans worden verwacht dat zij ernstige pogingen onderneemt om zich te

informeren met betrekking tot de essentiële elementen van haar asielrelaas, zoals de actor van haar

vervolging.

Het komt immers in de eerste plaats aan verzoekster toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van haar leefwereld en voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken.

Verzoeksters onwetendheid en haar nalatige handelingen om zich te informeren, wijzen op een gebrek

aan interesse en keren zich tegen de ernst van haar vrees voor vervolging.

Ook aangaande de problemen van haar moeder is verzoekster onaannemelijk onwetend en bovendien

tegenstrijdig met de verklaringen van haar moeder.

Zo wist zij niet door hoeveel personen haar moeder werd gearresteerd, waar haar moeder zich bevond

op het moment van de arrestatie, welke kleren de personen droegen die haar moeder kwamen

arresteren en op welke manier haar moeder bij haar vrijlating naar huis is gekomen. Zij wist evenmin

met welke periodiciteit haar moeder zich moest gaan aanmelden bij de probatieafdeling (zie het

verhoorverslag van 29 oktober 2012, p. 14; zie het verhoorverslag van 28 januari 2013, p. 3, 5).

Verder stelt de Raad vast dat verzoeksters moeder verklaarde dat de personen die haar kwamen

arresteren burgerkledij droegen (zie het verhoorverslag van K.M. van 29 oktober 2012, p. 5), terwijl

verzoekster aanhaalde dat de twee mannen die bij hun binnenvielen in augustus 2009, politiekleren

droegen, waarna zij onmiddellijk haar verklaringen aanpaste en zei dat zij zich de kledij van deze

personen niet meer herinnert door de medicatie die zij moet nemen (zie het verhoorverslag van 29

oktober 2012, p. 14).
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Met betrekking tot de boetes die verzoeksters moeder regelmatig moest betalen, verklaarde deze

laatste dat zij die boetes telkens ontving wanneer zij werd opgeroepen naar de probatieafdeling (zie het

verhoorverslag van K.M. van 29 oktober 2012, p. 8, zie het verhoorverslag van K.M. van 28 januari

2013, p. 8), terwijl verzoekster verklaarde dat er elke keer verschillende mannen langskwamen om het

verschuldigde geld te komen halen (zie het verhoorverslag van 29 oktober 2012, p. 15).

In haar verzoekschrift voert verzoekster aan dat voornamelijk haar moeder de details van de oorzaken

van de problemen kent en zij zelf “bepaalde dingen niet wist daar het hoofdzakelijk dingen zijn waar

haar moeder mee geconfronteerd is geweest”.

De Raad antwoordt dat van een asielzoeker nochtans 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 aangehaalde gebeurtenissen zijn dermate ingrijpend en fundamenteel dat verzoekster bij machte

moet zijn een coherent en correct verhaal te vertellen.

Dat de informatie die verzoekster weergeeft over de problemen van haar moeder strookt met algemene

gegevens -zij citeert dienaangaande uit “Ivianishvi’s government is readjusting the law on occupation”

dd. 11 februari 2013 en “Human rights report 2005, Georgie” dd. 2006-, zoals zij aanhaalt in haar

verzoekschrift, verschoont bovenstaande vaagheden en tegenstrijdigheden niet.

Ook de bewering in haar verzoekschrift dat zij de informatie over de boetes “slechts uit tweede hand

had, namelijk wat haar moeder haar erover vertelde”, doet geen afbreuk aan deze vaststellingen.

Het bovenstaande ondermijnt dan ook verzoeksters geloofwaardigheid.

Aangaande bovenstaande vastgestelde vaagheden en tegenstrijdigheden haalt verzoekster in haar

verzoekschrift meermaals aan dat zij door medicatie geheugenproblemen kent; zij verwijst naar de

bijsluiter van Lysanxia waaruit blijkt dat de mediatie “wel degelijk geheugenproblemen (kan)

veroorzaken”.

Betreffende de bijgevoegde bijsluiter van de medicatie Lysanxia, stelt de Raad vast dat dit stuk

bezwaarlijk afbreuk doet aan de onwetendheden in verzoeksters asielrelaas, gezien de bijsluiter stelt dat

“Een anterograde amnesie kan optreden bij gebruik van therapeutische dosissen” en verder nog stelt

dat “Benzodiazepinen kunnen geheugenverlies van recente informatie induceren, dat over het algemeen

optreedt binnen enkele uren na de inname van het product. Om dit risico te verminderen dienen, de

patiënten te zorgen dat zij een ononderbroken slaap hebben van 7 tot 8 uur na de toediening van het

geneesmiddel”.

Uit de bijsluiter kan dus enkel worden afgeleid dat de mogelijkheid tot geheugenverlies bestaat, doch dat

deze geen vaststaand gevolg is. Tevens wijst de Raad erop dat het gebrek aan kennis van verzoekster

incidenten betreft die in 2009-2010 plaatsvonden, wat aldus bezwaarlijk als “recente informatie” kan

worden beschouwd.

De Raad stelt vast dat verzoekster bovendien geen medisch attest neerlegt waaruit zou blijken dat ze

wel degelijk aan ernstige geheugenproblemen lijdt. Het neergelegde medische attest van 23 juni 2011

vermeldt enkel dat zij is opgenomen ter behandeling van tuberculose en maakt aldus niet aannemelijk

dat haar medische toestand haar ervan zou weerhouden hebben volwaardige verklaringen af te leggen.

De vage en tegenstrijdige verklaringen van verzoekster omtrent dergelijke cruciale gebeurtenissen zijn

bijgevolg niet aannemelijk en keren zich tegen de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift nog stelt “dat de huidige toestand in Georgië absoluut niet

stabiel is” -onder verwijzing naar “Géorgie/UE: Catherine Ashton à Tbilissi lundi 26 novembre” van 25

november 2012 en “Current political situation in Georgie discussed in House of Lords” van 14 december

2012-, wijst de Raad erop een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in

het land van herkomst volstaat niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier gelet op bovenstaande

vaststellingen, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas van verzoekster geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Vluchtelingenverdrag (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
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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. Verzoekster

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

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar haar land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade loopt zoals

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

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De stelling in haar verzoekschrift “dat de huidige toestand in Georgië absoluut niet stabiel is” -waarvoor

zij citeert uit “Géorgie/UE: Catherine Ashton à Tbilissi lundi 26 novembre” van 25 november 2012 en

“Current political situation in Georgie discussed in House of Lords” van 14 december 2012- toont niet

aan dat er in Georgië een binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals

bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

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 verzoekster 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 voormelde wet aantoont.

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 zesentwintig juli tweeduizenddertien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE
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