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nr. 108 640 van 28 augustus 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 2 mei 2013 heeft

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

29 maart 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. BELDERBOSCH, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van attaché C. MISSEGHERS, 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, een Georgisch staatsburger van Georgische origine, verklaart afkomstig te zijn uit

Vazisubani, Georgië. U verblijft hier in België samen met uw dochter, A. N. (O.V. 6.983.629) en

uw schoonzoon, A. G. (O.V. X)

U kende problemen in uw herkomstland naar aanleiding van de problemen van uw dochter

en schoonzoon.

De vader van uw schoonzoon bleek van Ossetische origine te zijn waardoor uw schoonzoon regelmatig

problemen kreeg met de Georgische autoriteiten.

Ook de politieke activiteiten van uw dochter en schoonzoon creëerden problemen in Georgië met de

autoriteiten.



RvV X - Pagina 2

U zelf kwam een eerste keer in contact met de autoriteiten toen uw dochter en schoonzoon zich bij

u verborgen hadden. De politie kwam toen regelmatig langs met de vraag waar uw dochter zich

bevond. Na deze bezoeken van de politie vluchtten uw dochter en schoonzoon naar de grootouders van

G. in Kissikhevi.

Kort hierna verliet uw dochter eind maart 2012 het land, gevolgd door haar echtgenoot waarna zij in

België asiel aanvroegen.

Na het vertrek van uw dochter kwamen de autoriteiten regelmatig langs en vroegen ze informatie

over uw dochter, schoonzoon en de vader van uw schoonzoon. Ook kreeg u vaak convocaties.

In de zomer van 2012 werd uw man een eerste keer meegenomen door de politie van Gurjaani op basis

van gefabriceerde drugsaanklachten. Na één nacht kon hij beschikken na de betaling van een geldsom.

Na 20 september 2012 werden zowel u als uw man meegenomen naar de politieafdeling van Gurjaani

en wederom werden er vragen gesteld over de vader van uw schoonzoon. De volgende dag, na

enkele uren vastgezeten te hebben, werd u vrijgelaten nadat u akkoord ging om met hen samen te

werken. U moest stemmen ronselen voor de Nationale beweging.

Uw man werd drie dagen later vrijgelaten, wederom na betaling. Op 25 september 2012 vertrok u per

vliegtuig naar Minsk. U vertrok vanuit Minsk op 4 januari 2013 per wagen en kwam in België aan op 8

januari 2013. Diezelfde dag diende u uw asielaanvraag in.

Sinds uw aankomst in België vernam u van uw tweede dochter A. L. dat uw echtgenoot, die in Georgië

achter bleef, werd opgepakt door de Georgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielrelaas legt u uw identiteitskaart neer.

B. Motivering

U vreest dat u gearresteerd zal worden bij een eventuele terugkeer naar Georgië omwille van

uw problemen naar aanleiding van uw dochter A. N. en uw schoonzoon A. G. U heeft geen andere

problemen waarvoor u asiel aanvraagt in uw herkomstland, buiten deze problemen. (CGVS p. 11)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat in het kader van de asielaanvraag van uw dochter, A. N. (O.V.

6.983.629) en uw schoonzoon, A. G. (O.V. X) door het Commissariaat-generaal op 24 januari 2013 een

beslissing werd genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat het asielrelaas van uw dochter en schoonzoon ongeloofwaardig werd

bevonden.

Aangezien uit uw verklaringen blijkt dat u zich ter staving van uw asielaanvraag beroept op dezelfde

elementen die door uw dochter en schoonzoon werden aangehaald in het kader van hun eerdere

asielaanvraag, wordt hierdoor ook de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde problemen ernstig

aangetast.

Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de weigeringsbeslissing ten

aanzien van uw dochter en schoonzoon werd genomen, wordt verwezen naar de hun betekende

beslissing die zich in het administratieve dossier bevindt.

Uw eigen verklaringen kunnen de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van uw

dochter en schoonzoon niet herstellen.

Integendeel, uw verklaringen doen verder twijfelen aan de geloofwaardigheid van de door u verklaarde

problemen.

Vooreerst bleek u uiterst onwetend te zijn betreffende de problemen die uw dochter N. en schoonzoon

G. kenden in uw herkomstland.

U stelt dat uw schoonzoon problemen kende omwille van zijn etnie, maar welke problemen hij concreet

had, weet u niet. (CGVS p. 19) Gevraagd of uw schoonzoon ooit werd meegenomen door de

autoriteiten stelt u dat dit voorviel, maar hoe vaak, wanneer of hoe lang hij werd meegenomen weet u

niet. (CGVS p 19)

Eveneens blijkt u amper informatie te bezitten betreffende de problemen van uw dochter. U stelt dat zij

werd meegenomen, wanneer kan u niet zeggen, enkel dat het voor de periode was dat ze bij u

onderdoken. (CGVS p. 20) U weet niet of er nog andere incidenten voorvielen waarvan uw dochter of

schoonzoon het slachtoffer waren. (CGVS p. 20) µ

U verklaart uw vage kennis met betrekking tot de oorzaak van uw problemen, op basis van het feit dat

uw schoonzoon en dochter u misschien niet ongerust wilden maken en dat ze in Tbilisi woonden, en niet

in uw dorp. (CGVS p. 20)

Deze uitleg kan niet overtuigen gezien het feit dat de problemen van uw schoonzoon en dochter aan de

basis van uw problemen liggen. Verwacht kon dus worden dat u hierover informatie zou kunnen

weergeven, temeer gezien uw eigen dochter het slachtoffer werd van vervolgingen en zij eveneens in

België verblijven.

Niet alleen blijft u vaag over de vervolgingen van uw schoonzoon en dochter, eveneens heeft u

amper informatie betreffende de vrijlating van uw echtgenoot na zijn beide arrestaties.
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De datum van de eerste arrestatie van uw man kan u vooreerst enkel vaag weergeven, namelijk in de

zomer van 2012, in juni of juli. (CGVS p. 15) U stelt dat uw man werd vrijgekocht met de hulp van zijn

vriend, Gi. D. (CGVS p. 14) U weet echter niet hoeveel er werd betaald, waar deze transactie

plaatsvond, noch aan wie er betaald werd. (CGVS p. 14) U kan niet weergeven of er nog andere zaken

besproken werden bij de betaling, Gi. regelde alles. (CGVS p. 14)

Deze informatie kon u eveneens niet weergeven met betrekking tot de tweede arrestatie van uw man.

(CGVS p. 6)

Wederom is uw gebrek aan informatie hieromtrent weinig aannemelijk in de ogen van het

Commissariaat-generaal.

Gezien de problemen die jullie hadden in uw herkomstland, en waarvan uw echtgenoot eveneens het

slachtoffer was, mag tenminste verwacht worden dat u enige notie heeft hoe uw man werd vrijgekocht.

Deze informatie kon u een breder, meer genuanceerd beeld te geven van de vervolgingen in uw land

van herkomst, waarvan u en uw man slachtoffer waren, alsook zou het u concrete informatie geven

betreffende de manieren waarop u uw man zou kunnen helpen bij een eventuele toekomstige

vervolging.

Uw ontbrekende kennis betreffende de problemen van uw dochter en schoonzoon, evenals de vage

kennis die u bezit betreffende de vrijlating van uw man na beide arrestaties, doen twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Daarenboven wordt uw geloofwaardigheid verder aangetast door uw geringe kennis met betrekking

tot de evolutie en de huidige stand van zaken van uw problemen.

In alle redelijkheid kan het Commissariaat-generaal er immers van uitgaan dat een asielzoeker die om

zulke zware problemen zijn land van herkomst moet verlaten, op zijn minst geïnteresseerd is in de

actuele stand van deze asielproblemen.

Echter, het Commissariaat-generaal stelt vast dat u deze verwachting hoegenaamd niet inlost.

Zo verklaart u dat uw echtgenoot, sinds uw aankomst in België, opnieuw werd gearresteerd. (CGVS p.

5)

Wanneer uw echtgenoot werd opgepakt weet u niet, noch wat er concreet op die dag gebeurde. (CGVS

p. 5)

U stelt dat u deze beperkte informatie van uw dochter L., die in Georgië verblijft, kreeg. (CGVS p. 5)

Echter, hoe zij aan die informatie kwam weet u niet. (CGVS p. 5) Gevraagd of uw echtgenoot nog

andere problemen kende na uw vertrek stelt u dat u niets weet. (CGVS p. 18)

Niet alleen over de problemen van uw man blijft u vaag, u kan daarenboven niet weergeven of uw

dochter L. sinds uw vertrek problemen kende. (CGVS p. 6) Ze heeft u niets gezegd en niemand

contacteerde u om dergelijk nieuws te vertellen. (CGVS p. 7)

Gevraagd of N., de tante waarbij uw dochter gedurende vele jaren in Tbilisi verbleef, problemen kende

stelt u dat het mogelijk is. (CGVS p. 7) U weet het concreet niet, u heeft geen contact met haar. (CGVS

p. 7 en 18)

Tot slot weet u niet of de familie van uw man, die nog steeds gearresteerd is, problemen kent. (CGVS p.

19) U stelt dat u bang bent omdat de telefoon misschien afgeluisterd zou worden. (CGVS p. 19)

Deze uitleg kan het Commissariaat-generaal allerminst overtuigen.

Er kan immers aangenomen worden dat iemand die vreest voor haar leven, en wiens familieleden in

haar afwezigheid hierdoor eveneens (potentieel) het slachtoffer werden van dergelijke vervolgingen, ten

minste veelvuldig en op verschillende manieren contact probeert te krijgen met deze personen in zijn

thuisland.

Daarenboven is telefonisch contact niet het enige communicatiemiddel om dergelijke informatie te

verkrijgen.

U stelt dat u wat tijd zal laten passeren en daarna terug contact zal opnemen. (CGVS p. 19)

Deze uitleg kan niet overtuigen gezien de ernst van de situatie en de aard van de vervolgingen.

Dergelijke vage verklaringen en nalatige handelingen wijzen bovendien op een gebrek aan interesse in

uw situatie in uw land van herkomst en doen bijgevolg verder afbreuk aan uw beweerde vrees voor

vervolging.

Vervolgens stelt het Commissariaat-generaal zich vragen bij uw houding die niet in overeenstemming

is met uw verklaarde vrees in uw herkomstland.

Zo verklaart u de Georgische autoriteiten te vrezen. (CGVS p. 18) U kreeg grote angst na uw arrestatie

en besloot te vluchten. (CGVS p. 18)

Gezien uw vrees voor de Georgische autoriteiten, en uw verklaarde angst om opnieuw gearresteerd te

worden, is het bijgevolg opmerkelijk dat u met uw eigen paspoort en uw eigen gegevens, het land

besluit te ontvluchten per vliegtuig, zijnde een van de meest gecontroleerde manieren van reizen.

(CGVS p. 10; CGVS-vragenlijst, vraag 3.4)

U stelt dat u geholpen en vergezeld werd door Gi., de vriend van uw man. (CGVS p. 22)

Het Commissariaat-generaal is niet overtuigd door uw verklaring.
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Gezien uw vrees voor de Georgische autoriteiten is het weinig aannemelijk dat u zou verkiezen het land

te verlaten per vliegtuig. U kon er immers niet absoluut zeker van zijn in welke mate en door welke

autoriteiten u geviseerd werd na uw laatste arrestatie.

Een dergelijk gedrag doet op fundamentele wijze afbreuk aan uw verklaarde vrees en ondermijnt verder

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Bovendien bleken er ook enkele tegenstrijdigheden en incoherenties te zijn tussen uw verklaringen

en de verklaringen van uw dochter A. N. (O.V. 6.983.629).

Vooreerst stelt u dat uw dochter werd meegenomen door de autoriteiten vooraleer zij in maart 2011 bij u

onderdook. (CGVS p. 4 en 20)

Deze versie komt niet overeen met de verklaringen van uw dochter tijdens haar interview op

het Commissariaat-generaal op 16 oktober 2012. Daar stelt zij immers dat ze eind juni 2011 bij u

verbleef, maar pas op 19 december 2011 werd ondervraagd op het politiekantoor waarna ze haar naar

een afgelegen plaats vervoerden. (CGVS dochter, p. 7 en 8)

Geconfronteerd met het feit dat u de aanhouding van uw dochter verkeerdelijk in de tijd plaats stelt u dat

u het niet weet en dat het kan zijn dat ze nog eens werd opgepakt. (CGVS p. 20)

Deze uitleg is niet afdoende.

Zo kan er verwacht worden dat u zich op zijn minst herinnert dat uw dochter, die bij u plots kwam

onderduiken, op dat tijdstip reeds aangehouden geweest was of niet. Het is bijgevolg vreemd dat u niet

weet of zij nogmaals werd opgepakt gezien het om uw eigen dochter, die trouwens eveneens in België

verblijft, gaat en gezien de problemen van uw dochter, en schoonzoon, de oorzaak van uw eigen

problemen betreffen.

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat volgens uw verklaringen uw schoonzoon en dochter

geen lid waren van een politieke partij. (CGVS p. 19)

Nochtans verklaart uw dochter dat zij, en haar partner, lid waren van de Shepitsuli-partij, hetgeen, onder

meer, tot hun asielproblemen geleid heeft. (CGVS dochter p. 5)

Geconfronteerd met de verklaringen van uw dochter stelt u dat u het niet weet, en dat het kan zijn dat ze

wel lid waren maar het u niet verteld hadden. (CGVS p. 20)

Tot slot is het eveneens opmerkelijk dat noch uw dochter noch uw schoonzoon, enige melding maken

van de aanhoudingen die uw man en uzelf hebben ondergaan. Nochtans werd uw dochterop 16 oktober

2012 gehoord, dus ruim na de twee arrestaties van haar vader en na uw arrestatie. Uw schoonzoon

werd gehoord op 19 september 2012, na de eerste arrestatie van uw echtgenoot.

U stelt dat u geen contact had met uw dochter omdat ze schrik had dat de telefoons afgeluisterd

werden.

Nu, het is bijzonder opmerkelijk dat uw dochter geen enkele informatie zou hebben betreffende het feit

dat haar eigen vader tweemaal, en haar moeder eenmaal werd aangehouden door de autoriteiten

omwille van haar problemen.

Daarenboven verklaart u dat uw dochter N. wel contact had met uw tweede dochter L. die in Georgië

verbleef. (CGVS p. 14) Verwacht kon dan worden dat uw dochter N. ten minste enige notie had van de

ernstige problemen die haar ouders gehad zouden hebben omwille van haar politieke activiteiten en

huwelijk met G.

Hoe dan ook, de tegenstrijdigheden en incoherenties tussen uw verklaringen en de verklaringen van uw

dochter N. tasten uw geloofwaardigheid verder aan.

Bijkomend bleek u uw eigen arrestatie van september 2012 en de tweede arrestatie van uw

echtgenoot geheel niet te vermelden bij uw voorgaand interview op de Dienst Vreemdelingenzaken.

Nochtans werd u uitdrukkelijk gevraagd of u gearresteerd geweest was, of voor een korte tijd in een

politiekantoor werd vastgehouden, waarop u negatief antwoord. (CGVS-verklaring, vraag 3.1)

U stelt dat u uw eigen aanhouding niet vermeld had omdat er zoveel vuile dingen tegen u gezegd

werden op het politiekantoor en u zich schaamde. (CGVS p. 21)

Gevraagd waarom u de tweede arrestatie van uw echtgenoot niet vermeldde stelt u dat u gehoopt had

dat hij niet meer aangehouden zou worden, maar gezien het feit dat hij recent opnieuw werd

gearresteerd, besloot u het te vertellen. (CGVS p. 21)

Deze uitleg is allerminst overtuigend.

Vooreerst verwacht men dat een asielzoeker tijdens de verschillende fasen in zijn asielprocedure

volledige en gelijklopende verklaringen aflegt betreffende zijn problemen, hetgeen in casu allerminst het

geval is.

Uw verklaring dat u zich schaamde verschoont uw weigerachtigheid om deze feiten te vertellen

allerminst.

Zo betreft uw arrestatie en de tweede arrestatie van uw man het kenmerkend incident van uw

asielrelaas waarna u besloot het land te ontvluchten. Daarenboven is het feit dat er vuile dingen tegen u

gezegd zouden zijn waardoor u het bestaan van deze arrestaties zou verhullen, weinig overtuigend
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gezien de problemen die u kende in uw herkomstland, de slagen die uw man tijdens zijn ondervragingen

moest ondergaan, en het feit dat ook u geduwd en geslagen werd. (CGVS p. 15 en 16)

Gezien deze ernstige gevolgen van uw problemen kon dan ook terecht verwacht worden dat u deze

arrestaties, zowel die van u als ook die van uw man, zou vermelden.

Wederom wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen door deze ernstige omissie ondermijnd.

Verder aanvaardt het Commissariaat-generaal uw verklaringen met betrekking tot uw reisroute niet.

Zo verklaart u met uw identiteitskaart en internationaal paspoort gereisd te hebben, met enkel een Wit-

Russisch visum en zonder dat er valse documenten gebruikt werden. (CGVS p.8 en 9)

Ook werd u vanaf Minsk niet gecontroleerd, u moest geen documenten laten zien of er werden u geen

vragen gesteld. (CGVS p.10) Uw smokkelaar zou via wegen gereden zijn die niet gecontroleerd werden.

(CGVS p. 10)

Het Commissariaat-generaal acht het bijzonder ongeloofwaardig dat u zonder enige vorm

van persoonlijke controle en zonder de vereiste documenten de grens van de Schengen-zone illegaal

bent overgestoken.

Uit informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal en waarvan een kopie aan het administratief

dossier werd toegevoegd, blijkt immers dat er aan de Schengengrenzen zeer strikte en persoonlijke

paspoortcontroles uitgevoerd worden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te

worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen, en dit op strikt individuele

wijze.

U kan niet verklaren waarom u niet werd gevat en stelt dat u nergens werd tegengehouden (CGVS p.10)

Uw argumenten kunnen het Commissariaat-generaal niet overtuigen waardoor de geloofwaardigheid

van uw verklaringen verder ondermijnd wordt.

Tevens ontstaat het vermoeden dat u uw Georgisch internationaal paspoort, waarvan u verklaarde dat

uw smokkelaar het in België verscheurde en weggooide bewust achterhoudt voor de Belgische

asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over het mogelijk door u verkregen visum voor uw reis

naar België, het tijdstip en de wijze waarop u uit uw land vertrokken bent, verborgen te houden. (CGVS

p. 8)

U stelt dat uw smokkelaar verklaarde dat u zonder internationaal paspoort moeilijk kon teruggestuurd

worden. (CGVS p. 8) Waarom hij dan niet eiste dat u uw identiteitskaart, waarop eveneens uw

nationaliteit af te lezen valt, verscheurde, stelt u dat u het niet weet, en dat u het bij zich hield. (CGVS p.

8)

Uw geloofwaardigheid wordt door uw weinig overtuigende verklaringen omtrent uw reisdocumenten

verder aangetast.

Daarenboven kon u niet vertellen via welke landen u gereisd bent en via welk land u de

Schengenzone bent binnengekomen. (CGVS p. 9 en 10)

U kon geen documenten ter staving van uw reisweg voorleggen, noch werden er enige afspraken

gemaakt met uw chauffeur voor in het geval van eventuele controles. (CGVS p.10). Aangezien een

dergelijke clandestiene reis een uiterst precaire onderneming is, gezien het persoonlijk belang dat u had

bij het welslagen van uw vlucht uit uw herkomstland is het niet aannemelijk dat u zo weinig kan vertellen

over het traject en de organisatie van deze reis.

Opnieuw hollen uw vage verklaringen uw algehele geloofwaardigheid uit.

Tot slot kunnen de documenten die u voorlegt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet herstellen.

Uw identiteitskaart bewijst op voldoende wijze uw identiteit hetgeen niet betwist wordt door

het Commissariaat-generaal. Dit document is echter niet van die aard dat zij de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas kan herstellen.

Bijgevolg kan erop basis van de voornoemde redenen geen geloof gehecht worden aan

de vervolgingsfeiten waarop u uw asiel baseert.

Er dient dus besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw 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 aannemelijk te maken.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Met betrekking tot de vaststelling in de bestreden beslissing dat de asielaanvraag van de dochter en

schoonzoon van verzoekster door de commissaris-generaal ongeloofwaardig werd bevonden, waardoor

verzoeksters geloofwaardigheid – gelet op het feit dat zij zich eveneens beroept op de problemen van

haar dochter en schoonzoon – ernstig wordt aangetast, voert verzoekster in haar verzoekschrift van 2

mei 2013 aan dat zowel haar dochter als haar schoonzoon beroep hebben aangetekend tegen de

weigeringsbeslissingen en dat er in beroep nog geen uitspraak is gevallen.

Over de weerhouden onwetendheid aangaande de problemen van haar dochter en schoonzoon, stelt

verzoekster dat haar eigen problemen hun oorsprong vinden in die van haar dochter en schoonzoon,

zodat zij slechts uit tweede hand kan weergeven wat die problemen waren.

Zij verklaart tevens dat haar dochter en schoonzoon weinig mededeelzaam waren met betrekking tot

hun eigen problemen. Verzoekster veronderstelt omdat ze haar niet te ongerust wilde maken.

Verzoekster erkent dat haar dochter en schoonzoon in België verblijven, doch wijst erop dat zij zelf pas

op 8 januari 2013 in België is aangekomen en dat haar verhoor op het Commissariaat-generaal reeds

op 5 maart 2013 plaatsvond, zodat zij na de periode van aanpassing aan de situatie van een

asielzoeker in België, amper tijd heeft gehad om op een diepgaande manier met haar dochter en

schoonzoon over de door hun ondervonden problemen te spreken.

Betreffende de haar in de bestreden beslissing ten laste gelegde gebrekkige kennis over de vrijlating

van haar echtgenoot na zijn twee arrestaties, laat verzoekster gelden dat zij en haar man afzonderlijk

ondervraagd werden door de politieafdeling van Gurjaani en dat ze ook op een verschillend ogenblik

werden vrijgelaten, namelijk zijzelf de volgende dag en haar man drie dagen later, zodat zij alle

informatie daarover onrechtstreeks heeft vernomen van de vriend van haar man, Gi. die haar trouwens

dienaangaande weinig of geen informatie heeft gegeven.

Aangaande de vaststelling dat zij ook een gebrekkige kennis vertoont met betrekking tot de evolutie en

de huidige stand van zaken van haar problemen, herhaalt verzoekster dat zij pas op 8 januari 2013 in

België is aangekomen en dat haar verhoor reeds op 5 maart 2013 plaatsvond, zodat zij na de periode

van aanpassing aan de situatie van een asielzoeker in België, nauwelijks tijd heeft gevonden om meer

informatie over de actuele situatie in haar land van herkomst te achterhalen.

Over haar houding tegenover de Georgische autoriteiten, welke door de commissaris-generaal niet in

overeenstemming wordt geacht met de door haar voorgehouden vrees, laat verzoekster gelden dat Gi.,

de vriend van haar man, blijkbaar vertrouwd was met het helpen ontkomen van Georgiërs uit hun land.

Zij stelt dat zij in de overtuiging was dat alles goed zou verlopen en dat zij zo snel mogelijk weg wilde

waardoor zij het risico heeft genomen om haar land per vliegtuig te ontvluchten.

Betreffende de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties tussen de verklaringen van verzoekster

en die van haar dochter over de aanhouding van deze laatste, merkt verzoekster opnieuw op dat “de

informatie die zij heeft over de aanhoudingen van haar dochter tweedehands is, gebaseerd op wat haar

dochter haar meedeelde”, waardoor “het haar dus bezwaarlijk kan aangewreven worden dat zij niet op

de hoogte is van feiten die haar dochter haar niet meegedeeld heeft” (zie het verzoekschrift, p. 6).

Tegen de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties aangaande het politieke lidmaatschap van

haar dochter en schoonzoon, en de arrestatie van verzoekster en de twee arrestaties van haar

echtgenoot, brengt verzoekster in dat haar dochter en schoonzoon tijdens de periode van haar

arrestatie en die van haar man, in België verbleven, zodat alle communicatie van op afstand gebeurde

en zij effectief gedurende die periode geen telefonisch contact had met haar dochter.

Waar de commissaris-generaal vaststelt dat het niet vermelden door verzoekster van haar eigen

arrestatie als de arrestaties van haar man bij het gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken, bijdraagt

tot de ongeloofwaardigheid van haar relaas, stelt verzoekster dat zij de gebeurtenissen in Georgië heeft

trachten te verdringen zodat zij slechts een gedeelte van de problemen heeft vermeld bij het gesprek op

de Dienst Vreemdelingenzaken. Pas nadat zij in België wat tot rust was gekomen en wat afstand heeft

kunnen nemen van de traumatiserende gebeurtenissen in haar land was zij in staat om tijdens het

verhoor op het Commissariaat-generaal alle gebeurtenissen naar voor te brengen.

Betreffende het ongeloof dat de commissaris-generaal hecht aan haar bewering als zou zij zonder

persoonlijke controle en zonder de vereiste documenten de grens van de Schengenzone zijn

overgestoken, wijst verzoekster erop dat het niet uitgesloten is dat een passeur de middelen kent om

een grenscontrole te omzeilen en dat zij haar identiteitskaart niet aan de passeur heeft gegeven zodat

deze niet wist dat zij deze kaart bij zich had.
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Met betrekking tot de vaststelling dat verzoekster weinig kon vertellen over het traject en de organisatie

van haar reis en met betrekking tot de haar ten laste gelegde ongeloofwaardigheden en vaagheden in

hun geheel, wijst verzoekster erop dat indien er twijfel bestaat omtrent bepaalde aspecten van haar

asielrelaas, haar het voordeel van de twijfel moet worden toegekend; zij verwijst hierbij naar een arrest

van de Raad van 9 december 2011.

Gezien de ernst van de vervolgingen is zij van oordeel dat de commissaris-generaal de plicht heeft het

zorgvuldigheidsbeginsel toe te passen en haar het voordeel van de twijfel toe te kennen.

Verzoekster vraagt aan de Raad de bestreden beslissing te hervormen en van haar de status van

vluchteling te erkennen; minstens om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug over te

maken aan de commissaris-generaal voor bijkomend onderzoek. In ondergeschikte orde vraagt zij om

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.2. Beoordeling

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 vreemdelingenwet 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 noch door 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

Verzoekster vreest dat zij gearresteerd zal worden bij een terugkeer naar Georgië omwille van

haar problemen naar aanleiding van haar dochter A. N. en haar schoonzoon A. G..

Zij stelt geen andere problemen in haar herkomstland te hebben waarvoor zij asiel aanvraagt (zie het

verhoorverslag van 5 maart 2013, p. 11).

De Raad stelt vast dat verzoekster er echter niet in slaagt haar vrees voor vervolging zoals bedoeld in

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet aannemelijk te maken.

Vooreerst bleek verzoekster uiterst onwetend te zijn betreffende de problemen die haar dochter N.

en schoonzoon G. kenden in hun herkomstland. Zij stelt dat haar schoonzoon problemen kende

omwille van zijn etnie, maar welke problemen hij concreet had, weet zij niet (zie p. 19). Gevraagd of
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haar schoonzoon ooit werd meegenomen door de autoriteiten stelt verzoekster dat dit voorviel, maar

hoe vaak, wanneer of hoe lang hij werd meegenomen weet zij niet (zie p. 19).

Eveneens blijkt verzoekster amper informatie te bezitten betreffende de problemen van haar dochter.

Zij stelt dat haar dochter werd meegenomen; wanneer dit gebeurde kan zij niet zeggen, enkel dat het

vóór de periode was dat zij bij haar onderdoken was (zie p. 20).

Verzoekster weet niet of er nog andere incidenten voorvielen waarvan haar dochter of schoonzoon het

slachtoffer waren (zie p. 20).

Zij verklaart haar vage kennis met betrekking tot de oorzaak van haar problemen door te stellen dat haar

schoonzoon en dochter haar misschien niet ongerust wilden maken en dat ze in Tbilisi woonden, en niet

in haar dorp (zie p. 20).

Deze uitleg overtuigt niet in acht genomen het feit dat de problemen van haar schoonzoon en dochter

aan de basis van haar problemen liggen. Verwacht kon dus worden dat verzoekster hierover informatie

zou kunnen weergeven, temeer gezien deze ook het slachtoffer waren van vervolgingen en ze

eveneens in België verblijft

Verzoeker laat ook gelden dat zij slechts uit tweede hand vernam wat die problemen waren. Zij stelt ook

dat haar dochter en schoonzoon weinig mededeelzaam waren met betrekking tot hun problemen; naar

verzoekster veronderstelt omdat ze haar niet te ongerust wilde maken.

Zij erkent dat haar dochter en schoonzoon in België verblijven, doch wijst erop dat zij zelf pas op 8

januari 2013 in België is aangekomen en dat haar verhoor op het Commissariaat-generaal al op 5 maart

2013 plaatsvond, zodat zij na de periode van aanpassing aan de situatie van een asielzoeker in België,

amper tijd heeft gehad om op een diepgaande manier met haar dochter en schoonzoon over de door

hun ondervonden problemen te spreken.

De Raad neemt deze uitleg niet aan. Verzoekster heeft immers haast twee maand de tijd gehad om zich

bij haar dochter en schoonzoon te informeren over hun problemen. Bovendien verbleven haar dochter

en schoonzoon in maart 2011 bij verzoekster thuis omwille van hun problemen (zie p. 4). Verwacht kan

worden dat zij reeds dan enige notie had van de problemen van haar dochter en schoonzoon. Gelet op

het feit dat ze het slachtoffer van ernstige vervolgingen zouden zijn, biedt ook de verklaring dat ze

weinig communicatief zijn en ze verzoekster niet ongerust wilde maken, geen soelaas.

Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoekster amper informatie heeft betreffende de vrijlating van haar

echtgenoot na zijn twee arrestaties.

De datum van zijn eerste arrestatie kan zij vooreerst enkel vaag weergeven, namelijk in de zomer van

2012, in juni of juli (zie p. 15). Zij stelt dat haar man werd vrijgekocht met de hulp van zijn vriend, Gi. D..

Zij weet echter niet hoeveel er werd betaald, waar deze transactie plaatsvond, noch aan wie er betaald

werd (zie p. 14).

Verzoekster kan niet weergeven of er nog andere zaken besproken werden bij de betaling; Gi. regelde

alles (zie p. 14). Gezien Gi. een vriend van haar man is, kan van verzoekster worden verwacht dat zij

minstens via hem een poging zou doen om meer te weten te komen over de organisatie van de vrijlating

van haar man.

Verzoekster was al even onwetend over de tweede arrestatie van haar man. Zij stelt louter dat zij eind

augustus, begin september 2012 samen met haar man werd meegenomen. Zij weet niet wanneer hij

werd vrijgelaten, waarom en wat er concreet werd geregeld bij zijn vrijlating (zie p. 5-6).

Dit gebrek aan informatie is niet aannemelijk. Gezien de problemen die verzoekster en haar man

zouden hebben gekend in hun land van herkomst, mag tenminste verwacht worden dat verzoekster

enige notie heeft van hoe haar man werd vrijgekocht.

Verzoekster laat in haar verzoekschrift gelden dat zij en haar man afzonderlijk ondervraagd werden door

de politieafdeling van Gurjaani en dat zij ook op een verschillend ogenblik werd vrijgelaten, zijzelf de

volgende dag en haar man drie dagen later, zodat zij alle informatie daarover onrechtstreeks heeft

vernomen van de vriend van haar man, Gi. die haar daaromtrent trouwens weinig of geen informatie

heeft gegeven.

De Raad stelt vast dat verzoekster erkent dat zij met Gi. contact heeft kunnen opnemen en dus in de

mogelijkheid was om hem alle details aangaande de vrijlating van haar man te kunnen vragen. Gelet op

het feit dat Gi. een vriend van haar echtgenoot is, acht de Raad het echter niet geloofwaardig dat hij

weinig of geen informatie zou hebben gegeven betreffende de vrijlating van haar man. Haar

onwetendheid dienaangaande doet dan ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.
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Daarenboven wordt haar geloofwaardigheid ook aangetast door haar geringe kennis met betrekking

tot de evolutie en de huidige stand van zaken van haar problemen.

Zo verklaart zij dat haar echtgenoot, sinds haar aankomst in België, opnieuw werd gearresteerd, doch

weet zij niet wanneer haar echtgenoot werd opgepakt, noch wat er juist gebeurde (zie p. 5).

Verzoekster stelt dat zij deze beperkte informatie kreeg van haar dochter L., die nog in Georgië verblijft

(zie p. 5). Echter, hoe deze aan die informatie kwam, weet verzoekster niet (zie p. 5).

Op de vraag of haar echtgenoot nog andere problemen kende na haar vertrek, antwoordde verzoekster

dat zij niets weet (zie p. 18).

Niet alleen over de problemen van haar man blijft zij vaag, zij kan daarenboven niet weergeven of haar

dochter L. sinds haar vertrek problemen kende (zie p. 6); L. heeft verzoekster hierover niets gezegd en

niemand contacteerde haar om dergelijk nieuws te vertellen (zie p. 7).

Gevraagd of N., de tante waarbij verzoeksters dochter gedurende vele jaren in Tbilisi verbleef,

problemen kende, stelt verzoekster enkel dat het mogelijk is, maar dat zij het niet concreet weet

aangezien zij geen contact heeft met haar (zie p. 7, 18).

Tot slot stelt de Raad vast dat verzoekster ook niet weet of de familie van haar man, die nog steeds

gearresteerd is, enige problemen kent (zie p. 19).

Verzoekster verklaart dat zij bang is om contact op te nemen omdat de telefoon misschien afgeluisterd

zou worden (zie p. 19).

Deze uitleg wordt niet aanvaard. Er kan immers aangenomen worden dat iemand die vreest voor haar

leven, en wiens familieleden in haar afwezigheid hierdoor eveneens het -potentieel- slachtoffer werden

van dergelijke vervolgingen, ten minste meerdere malen en op verschillende manieren contact probeert

te krijgen met deze personen in zijn land. Daarenboven is telefonisch contact niet het

enige communicatiemiddel om dergelijke informatie te verkrijgen.

Ook de verklaring van verzoekster dat zij eerst wat tijd zal laten voorbijgaan en daarna terug contact zal

pogen op te nemen (zie p. 19) wordt niet aanvaard gezien de ernst van de situatie en de aard van de

vervolgingen. Dergelijke vage verklaringen en nalatige handelingen wijzen bovendien op een gebrek

aan interesse in haar situatie in haar land van herkomst en keren zich tegen haar geloofwaardigheid.

Waar verzoekster herhaalt dat zij pas op 8 januari 2013 in België is aangekomen en haar verhoor op het

Commissariaat-generaal reeds op 5 maart 2013 plaatsvond, zodat zij na de periode van aanpassing aan

de situatie van een asielzoeker in België, nauwelijks tijd heeft gevonden om meer informatie over de

situatie in haar land van herkomst te achterhalen, wees de Raad er reeds op dat een periode van bijna

twee maanden moet volstaan om zich te informeren over de evolutie van haar eigen problemen, zeker

gelet op het feit dat haar echtgenoot en dochter zich nog in Georgië bevinden en potentieel dezelfde

problemen kennen als die waarom verzoekster haar land van herkomst zou hebben verlaten.

Verzoekster biedt aldus geen aannemelijke verklaring voor haar gebrek aan kennis betreffende de

evolutie van haar problemen.

Vervolgens stelt de Raad vast dat de houding van verzoekster niet in overeenstemming is met de door

haar voorgehouden vrees. Zo verklaart zij de Georgische autoriteiten te vrezen; kreeg zij grote angst na

haar arrestatie en besloot te vluchten (zie p. 18).

Gezien haar vrees voor de Georgische autoriteiten en haar verklaarde angst om opnieuw gearresteerd

te worden, is het bijgevolg moeilijk aan te nemen dat verzoekster in bezit van haar eigen paspoort onder

haar identiteitsgegevens, besluit het land te ontvluchten aan boord van een vliegtuig, zijnde een van de

meest gecontroleerde manieren van reizen (zie p. 10; “vragenlijst”, vraag 3.4)

Verzoekster stelt dat zij geholpen en vergezeld werd door Gi., de vriend van haar man (zie p. 22).

Ook dit kan de Raad niet van zijn overtuiging brengen. Gezien haar vrees voor de Georgische

autoriteiten is het weinig aannemelijk dat verzoekster zou verkiezen het land te verlaten per vliegtuig; zij

kon er immers niet zeker van zijn in welke mate en door welke autoriteiten zij geviseerd werd na haar

laatste arrestatie.

Het gedrag van verzoekster zet haar voorgehouden vrees op de helling en draagt ook bij tot de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas.

De bewering van verzoekster dat Gi. blijkbaar vertrouwd was met het helpen ontvluchten van personen

uit Georgië; dat zij in de overtuiging was dat alles goed zou verlopen en dat zij zo snel mogelijk weg

wilde uit Georgië, waardoor zij het risico heeft genomen om per vliegtuig te reizen, wordt door de Raad

niet aangenomen.

Ongeacht het feit of zij door Gi. werd geholpen, blijft het voor verzoekster een groot risico om via de

luchthaven haar land te verlaten en gebruik te maken van eigen paspoort.

Zij maakt niet aannemelijk dat zij er zeker van kon zijn dat zij bij haar vertrek uit Georgië niet

gecontroleerd zou worden.



RvV X - Pagina 10

Bovendien bleken er ook enkele tegenstrijdigheden en incoherenties te zijn tussen de verklaringen van

verzoekster en deze van haar dochter A. N.

Vooreerst verklaart verzoekster dat haar dochter werd meegenomen door de autoriteiten vooraleer zij in

maart 2011 bij haar onderdook. (zie p. 4, 20).

Deze versie komt niet overeen met de verklaringen van haar dochter tijdens haar verhoor op 16 oktober

2012 op het Commissariaat-generaal waarbij deze stelde dat zij eind juni 2011 bij verzoekster verbleef

en pas op 19 december 2011 werd ondervraagd op het politiekantoor (zie het verhoorverslag, p. 7 en 8)

Geconfronteerd met het feit dat zij de aanhouding van haar dochter verkeerdelijk in de tijd situeerde,

verklaarde verzoekster dat zij het niet weet en dat het kan zijn dat haar dochter nog eens werd opgepakt

(zie p. 20).

Deze uitleg wordt niet aanvaard.

Zo kan er verwacht worden dat verzoekster zich op zijn minst herinnert dat haar dochter, die bij haar

plots kwam onderduiken, op dat tijdstip reeds aangehouden geweest was of niet.

Het is ook opvallend dat verzoekster niet weet of haar dochter nogmaals werd opgepakt gezien het om

haar dochter gaat die eveneens in België verblijft, en gezien de problemen van deze dochter en haar

man, de schoonzoon van verzoekster, de oorzaak van haar eigen problemen betreffen.

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat voormelde schoonzoon en dochter, volgens verzoeksters

verklaringen geen lid waren van een politieke partij (zie p. 19). Nochtans verklaart haar dochter (zie haar

verhoorverslag, p. 5) dat zij en haar man lid waren van de “Shepitsuli”-partij, hetgeen, onder meer, tot

hun asielproblemen geleid heeft.

Geconfronteerd met de verklaringen van haar dochter, stelt verzoekster dat zij het niet weet, en dat

het kan zijn dat ze wel lid waren maar het haar niet verteld hadden (zie p. 20).

Tot slot is het eveneens opmerkelijk dat noch verzoeksters dochter, noch haar schoonzoon, enige

melding maken van de aanhoudingen die verzoekster en haar man hebben ondergaan.

Nochtans werd haar dochter op het commissariaat-generaal verhoord op 16 oktober 2012, dus ruim na

de twee arrestaties van haar vader en na arrestatie van verzoekster; haar schoonzoon werd verhoord

op 19 september 2012, na de eerste arrestatie van haar echtgenoot.

Verzoekster stelt dat zij geen contact had met haar dochter omdat zij schrik had dat de telefoons

afgeluisterd werden.

Nu het is bijzonder opmerkelijk dat verzoeksters dochter geen enkele informatie zou hebben betreffende

het feit dat haar eigen vader tweemaal, en haar moeder eenmaal werd aangehouden door de

autoriteiten omwille van haar problemen.

Daarenboven verklaart verzoekster dat haar dochter N. wél contact had met haar tweede dochter L. die

in Georgië verbleef (zie p. 14). Verwacht kon dan worden dat haar dochter N. ten minste enige notie had

van de ernstige problemen die haar ouders gehad zouden hebben omwille van haar politieke activiteiten

en huwelijk met G..

Hoe dan ook, de tegenstrijdigheden en incoherenties tussen verzoeksters verklaringen en die van haar

dochter N. tasten haar geloofwaardigheid verder aan.

Aangaande deze tegenstrijdigheden en incoherenties laat verzoekster gelden dat haar dochter en

schoonzoon tijdens de periode van haar arrestatie en die van haar man, in België waren, zodat alle

communicatie van op afstand diende te gebeuren en dat zij effectief gedurende die periode geen

telefonisch contact had met haar dochter.

De Raad stelt vooreerst vast dat deze uitleg geen verklaring biedt voor de vaststelling dat verzoekster

de aanhouding van haar dochter verkeerdelijk in de tijd plaatste.

Zoals verzoekster zelf beaamt, bevond haar dochter zich in België en had zij zich bij deze kunnen

informeren over de details van de aanhouding. Bovendien is het zo 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,

quod non in casu.

Betreffende de vaststelling dat de dochter en schoonzoon van verzoekster bij hun verhoor niets

vermeldden aangaande verzoeksters arrestatie en de twee arrestaties van haar echtgenoot, volstaat

deze uitleg evenmin. De Raad merkte immers reeds op dat verzoekster, afgezien van telefonisch

contact, nog over andere middelen beschikten (o.a. via haar dochter L., waarmee N. wel contact

onderhield) om haar dochter en schoonzoon op de hoogte te stellen van de problemen die zij en haar

man in hun land ondervonden naar aanleiding van de problemen van hun kinderen.
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De Raad stelt vast dat verzoekster bovendien haar eigen arrestatie van september 2012 en de tweede

arrestatie van haar echtgenoot, niet vermeldde bij haar gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken.

Nochtans werd haar aldaar uitdrukkelijk gevraagd of zij gearresteerd geweest was, of voor een korte tijd

in een politiekantoor werd vastgehouden, waarop zij negatief antwoordde. (zie de vragenlijst”, vraag 3.1)

Verzoekster gaf als uitleg dat zij haar eigen aanhouding niet vermeld had omdat er zoveel “vuile dingen”

tegen haar gezegd werden op het politiekantoor en zij zich schaamde (zie p. 21).

Op de vraag waarom zij de tweede arrestatie van haar echtgenoot niet vermeldde, antwoordde

verzoekster dat zij gehoopt had dat hij niet meer aangehouden zou worden, maar gezien het feit dat hij

recent opnieuw werd gearresteerd, zij toch besloot het te vertellen (zie p. 21).

Deze uitleg wordt niet aanvaard.

Vooreerst wordt van een asielzoeker verwacht dat hij tijdens de verschillende fasen in

zijn asielprocedure volledige en gelijkluidende verklaringen aflegt betreffende zijn problemen, hetgeen

in casu allerminst het geval is.

Haar verklaring dat zij zich schaamde, verschoont haar weigerachtigheid om deze feiten te vertellen

allerminst. Zo betreft haar arrestatie en de tweede arrestatie van haar man hét incident van haar

asielrelaas, waarna zij besloot het land te ontvluchten. Daarenboven is het feit dat er “vuile dingen”

tegen haar gezegd zouden zijn waardoor zij het bestaan van deze arrestaties wou verhullen, weinig

overtuigend gezien de problemen die zij kende in haar herkomstland, de slagen die haar man tijdens

zijn ondervragingen moest ondergaan, en het feit dat ook verzoekster zelf geduwd en geslagen

werd (zie p. 15, 16). Gezien deze ernstige gevolgen van haar problemen kon dan ook terecht

verwacht worden dat zij deze arrestaties, zowel die van haar als ook die van haar man, zou vermeld

hebben.

Ook deze elementen keren zich tegen verzoekster.

Verzoekster stelt ter verklaring van deze omissie dat zij de gebeurtenissen in Georgië heeft trachten te

verdringen, waardoor zij slechts een gedeelte van de problemen zou hebben vermeld tijdens het

gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken en dat zij nadat zij wat tot rust was gekomen en enige

afstand had kunnen nemen van de traumatiserende gebeurtenissen, tot de juiste psychische

ingesteldheid was gekomen om tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal alle gebeurtenissen

naar voor te brengen.

De Raad wijst erop dat elke asielzoeker in zekere mate onder psychische druk staat; de aangehaalde

gebeurtenissen zijn evenwel dermate ingrijpend en fundamenteel dat verzoekster, ondanks de

traumatische ervaring, bij machte moet zijn een coherent en correct verhaal te vertellen (RvS, nr.

150.619 van 25 oktober 2005). Verzoekster toont immers niet aan dat zij omwille van haar

psychologische gesteldheid, niet in staat zou zijn geweest om volledige verklaringen af te leggen op de

Dienst Vreemdelingenzaken.

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 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. 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 zou lopen

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

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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

toegekend.



RvV X - Pagina 12

2.2.5. Besluit

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

besluiten dat verzoeker 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 achtentwintig augustus tweeduizend dertien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


