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nr. 116 451 van 30 december 2013

in de zaak RvV X

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 29 oktober 2013

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

staatlozen van 1 oktober 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 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 december 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. BELDERBOSCH en van

attaché L. DECROOS, 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 een Georgisch staatsburger te zijn, van Georgische origine en afkomstig uit Tbilisi. In

1993 nam uw echtgenoot deel aan de militaire operaties van het Georgisch leger in Abchazië. Hij werd

echter als vermist opgegeven en u bleef alleen achter met uw dochter. Na de verdwijning van uw

echtgenoot werd u depressief en begon u drugs te gebruiken. In 2003 zorgde uw schoonbroer, D. Z.

(…), ervoor dat u een job kreeg in het financieel departement van het Georgisch parlement. Uw

schoonbroer was het hoofd van de politie in de regio Bolnisi en hij behoorde tot de entourage van Nino

Burjanadze die toen voorzitter van het parlement was. Enkele jaren later koos Nino Burdjanadze voor de

oppositie en personen die tot haar entourage behoorden, kregen problemen met de autoriteiten. Op 7

november 2006 had u ergens op straat afgesproken met een kennis die u bepaalde medicijnen
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bezorgde die niet vrij verkrijgbaar waren in de apotheken. Deze kennis had echter de veiligheidsdienst

SODI van deze afspraak op de hoogte gebracht en u werd gearresteerd. Er werd vervolgens een

huiszoeking bij u uitgevoerd waarbij drugs werden gevonden. Deze drugs werden door de politie zelf bij

u achtergelaten om u te kunnen beschuldigen van drugsbezit. Tijdens uw verhoor werd u onder druk

gezet om te bekennen dat uw schoonbroer, D. Z. (…), u deze drugs had bezorgd. U weigerde om

een bekentenis af te leggen, omdat uw schoonbroer er niets mee te maken had. U begreep echter dat

de autoriteiten op die manier uw schoonbroer problemen wilden bezorgen omwille van

zijn oppositieactiviteiten. Twee maanden later werd u door de rechtbank veroordeeld tot zes

jaar gevangenisstraf wegens drugsbezit. In de gevangenis werd u slecht behandeld en geslagen.

Hierdoor kreeg u ernstige psychologische problemen. Uit protest tegen uw slechte behandeling, ging u

enkele keren in hongerstaking. U bracht u zelf verwondingen toe met een mes waarna u een operatie

diende te ondergaan. Tijdens uw verblijf in de gevangenis werd uw schoonbroer D. Z. (…)

ontslagen. Omwille van uw medische problemen werd u in 2009 vervroegd vrijgelaten. Daarna voelde u

zich niet meer veilig in Georgië. Zo werd u op een keer beledigd door een vrouw in een

schoonheidssalon. De wijkagent kwam tussenbeide en gaf u een waarschuwing. U was voortdurend

bang om opnieuw in de gevangenis opgesloten te worden. U had ook geen werk meer en moest leven

van een sociale uitkering. Om die redenen verliet u Georgië vaak voor enige tijd. Zo verbleef u

regelmatig in Turkije en in Wit-Rusland. In mei of juni 2009 is uw schoonbroer D. Z. (…) overleden. Er

werd een gerechtelijk onderzoek gevoerd, maar hieruit bleek dat hij een natuurlijke dood stierf. Op zijn

begrafenis werd zijn adjunct M. T. (…) gearresteerd. Een andere schoonbroer van u, E. K. (…)., adjunct

van de burgemeester van Bolnisi die ook actief oppositie voerde, werd door de autoriteiten vals

beschuldigd van fraude en veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij moest ook een geldboete betalen. In

oktober 2010 vertrok u met het vliegtuig naar Griekenland waar u een asielaanvraag indiende. Uw

dochter en kleinzoon kwamen ook naar Griekenland. Aanvankelijk kregen jullie een verblijfsvergunning

die vervolgens werd ingetrokken. U vernam dat één van uw zussen in Georgië werd geslagen tijdens

haar deelname aan de demonstratie van de oppositie in Tbilisi op 26 mei 2011. Uw dochter keerde

samen met uw kleinzoon terug naar Georgië. U reisde naar België en vroeg op 22 februari 2012 asiel

aan.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten voor: een kopie van

een bladzijde uit uw internationaal paspoort en uit dat van uw dochter, een kaart van het departement

voor veteranenzaken, een uittreksel uit uw gerechtelijk dossier, enkele medische attesten, een

loonbewijs, een attest in verband met uw vrijlating uit de gevangenis, faxkopieën van de overlijdensakte

van uw schoonbroer D. Z. (…) en van een attest van de rechtbank aangaande zijn overlijden,

een faxkopie van een attest van zijn functie bij de politie, en een faxkopie van een vonnis van de

rechtbank tegen uw andere schoonbroer E. K. (…).

B. Motivering

U verklaarde in uw land van herkomst problemen gekend te hebben met de autoriteiten omwille van

het feit dat u tot de entourage van Nino Burjanadze behoorde. U werd ten onrechte veroordeeld tot

een gevangenisstraf (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2012, p. 3, 8-11). Na

uw vrijlating was u voortdurend bang om opnieuw in de gevangenis terecht te komen (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2012, p. 5, 7, 12). Verder haalde u nog psychische

problemen aan omwille van uw slechte behandeling in de gevangenis (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2012, p. 11). Ten slotte haalde u aan dat u na uw vrijlating omwille

van uw gevangenisverleden geen werk vond en moest leven van een sociale uitkering (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2012, p. 5).

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat er omwille van uw aangehaalde banden met personen

of partijen die de oppositie tegen Saakashvili steunden, gezien de huidige politieke situatie in Georgië in

uw hoofde actueel geen gegronde vrees voor vervolging door de autoriteiten onder Saakashvili kan

worden vastgesteld. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een

kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt namelijk dat de oppositiecoalitie van Bidzina

Ivanishvili de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 gewonnen, waarmee een einde werd gemaakt

aan de hegemonie van de almachtige National Movement, de partij van het staatshoofd Mikheil

Saakashvili. Buiten de National Movement en de coalitie Georgian Dream heeft geen enkele andere

partij de minimumdrempel van 5% van de stemmen gehaald om vertegenwoordigd te worden in het

Georgische parlement. Sinds 2 oktober 2012, de datum waarop Saakashvili zijn nederlaag heeft erkend,

werd er een bladzijde omgedraaid in Georgië, en tekent er zich een nieuw politiek landschap af. De

oppositie van gisteren is de meerderheid van vandaag geworden. Bidzina Ivanishvili werd officieel tot

eerste minister benoemd door president Saakashvili. Enkel kopstukken die deel uitmaken van de coalitie

of dicht bij de coalitie van Bidzina Ivanishvili staan, maken deel uit van zijn regering. Tea Tsulukiani,

benoemd tot minister van Justitie, heeft gedurende tien jaar op het EHRM gewerkt in Straatsburg. Sozar

Subari, de voormalige ombudsman voor de mensenrechten in Georgië, die gedurende verschillende
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jaren de mishandelingen in het gevangenismilieu aan de kaak heeft gesteld, heeft de ministerportefeuille

van het gevangeniswezen gekregen. Beiden hebben aangekondigd dat ze radicale hervormingen

willen doorvoeren. Men kondigt bovendien een grondige reorganisatie aan van de parketten, evenals

een vervanging van de leidinggevenden binnen de politie- en veiligheidsdiensten.

U vreesde daarnaast weliswaar ook dat u als ex-gevangene en omwille van uw vroegere

drugsgebruik enkel en alleen om die reden zou aangehouden kunnen worden door de autoriteiten en

opnieuw in de gevangenis opgesloten zou worden (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

12/04/2012, p. 7, 12). U verwees in verband hiermee naar een incident kort na uw vrijlating waarbij u in

een schoonheidssalon werd uitgescholden door een andere vrouw en de wijkagent die tussenkwam

u waarschuwde dat u al een keer veroordeeld werd (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal,

d.d. 12/04/2012, p. 7). U beweerde nog dat u door het feit dat u in twee landen asiel heeft

aangevraagd problemen zal krijgen met de autoriteiten (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

12/04/2012, p. 7, 12). Er dient echter op gewezen te worden dat uit uw verklaringen niet gebleken is dat

u over enige concrete aanwijzingen beschikte dat de autoriteiten u effectief opnieuw zouden aanhouden

(zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2013, p. 7, 12). U stelde na uw vrijlating,

behalve de eenmalige waarschuwing (zonder gevolgen) door een wijkagent, geen andere problemen

gekend te hebben met de autoriteiten (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2013, p.

6). Het betreft hier dan ook loutere vermoedens en veronderstellingen van uwentwege die u niet kon

staven met enig objectief gegeven.

In verband met uw psychische problemen die volgens u te wijten zouden zijn aan uw

slechte behandeling tijdens uw detentieperiode in de gevangenis (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 12/04/2012, p. 6, 11), werd u op 17 juni 2013 en 8 juli 2013 op het Commissariaat-

generaal gehoord door mevrouw Katrien Dockx, expert-psycholoog met het oog op een individueel

psychologisch evaluatieonderzoek waarvan een schriftelijke rapportering bij het administratief dossier

werd gevoegd. Op grond van dit psychologisch evaluatieonderzoek alsook uit de analyse van het

dossier is mevrouw Katrien Dockx tot de volgende conclusies gekomen. De hypotheses van een

bipolaire stoornis en een problematiek van complexe traumatisering met een (blijvende) impact op de

persoonlijkheid werden weerhouden. Deze diagnoses hoeven elkaar niet uit te sluiten. Differentiaal-

diagnostisch is het onmogelijk om een duidelijk onderscheid te maken met de impact van uw

middelenmisbruik. Ofschoon er wel begrip kan opgebracht worden voor de psychologische problemen

waaraan u lijdt, kan op grond van dit psychologisch evaluatieonderzoek niet met zekerheid

geconcludeerd worden dat er enig direct verband zou bestaan tussen uw psychische moeilijkheden en

uw aangehaalde vervolgingsfeiten. Bovendien heeft u niet aannemelijk gemaakt dat de door u beweerde

psychische problemen en de subjectieve vrees die hier uit voortvloeit van die aard zijn dat zij een

terugkeer naar Georgië voor u onmogelijk maken wegens een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Uit uw verklaringen is namelijk

gebleken dat u na uw vrijlating nog gedurende meer dan een jaar in Georgië gebleven bent. U stelde

weliswaar dat u verschillende keren gedurende enige tijd in het buitenland verbleven heeft (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2012, p. 3, 4, 6), maar u keerde telkens wel terug

naar uw land. Deze vaststelling vormt een negatieve indicatie voor de ernst van uw beweerde vrees.

Ten slotte blijkt uit uw verklaringen ook dat u voor uw psychische problemen in uw land wel degelijk

toegang had tot de nodige psychologische hulp en begeleiding (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 12/04/2012, p.11).

Met betrekking tot de overige door u aangehaalde problemen omwille van uw gevangenisverleden die

u na uw vrijlating kende, met name het feit dat u geen werk kon vinden waardoor u van een

sociale uitkering moest leven (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 12/04/2012, p. 5), kan

worden opgemerkt dat deze problemen onvoldoende zwaarwichtig zijn om te kunnen spreken van een

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, of reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaalde in de definitie van subsidiaire bescherming.

Bovenstaande vaststellingen zijn niet van die aard dat er in uw hoofde 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, kan worden weerhouden.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze afbreuk kunnen doen

aan bovenstaande argumentatie. De kopie van een bladzijde uit uw internationaal paspoort en uit dat

van uw dochter, en de kaart van het departement voor bevatten louter persoonsgegevens die hier niet in

twijfel getrokken worden. Uw loonbewijs, het uittreksel uit uw gerechtelijk dossier, de medische attesten,

het attest in verband met uw vrijlating uit de gevangenis, de faxkopieën van de overlijdensakte van

uw schoonbroer D. Z. (…) en van een attest van de rechtbank aangaande zijn overlijden, de

faxkopie van een attest van zijn functie bij de politie, en de faxkopie van een vonnis van de rechtbank

tegen uw andere schoonbroer E. K. (…) bevestigen uw banden met de vroegere oppositie, uw

veroordeling door de rechtbank, uw problemen tijdens uw detentieperiode, alsook de problemen van



RvV X - Pagina 4

uw schoonbroers, maar bevatten verder geen informatie die afbreuk kan doen aan

bovenstaande vaststellingen.

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. De Raad meent uit de inhoud van het verzoekschrift te kunnen afleiden dat verzoekende partij zich

in haar verweer beperkt tot het aanvoeren van de schending van de materiële motiveringsplicht.

2.2.1.1. Waar verwerende partij motiveert dat er omwille van de door verzoekende partij aangehaalde

banden met personen of partijen die de oppositie tegen Saakashvili steunden gezien de huidige

politieke situatie in Georgië in haar hoofde actueel geen gegronde vrees voor vervolging door de

autoriteiten kan worden vastgesteld, werpt verzoekende partij op dat de radicale hervormingen waarvan

sprake is in de bestreden beslissing op dit ogenblik nog niet werden gerealiseerd en dat het maar om

plannen en bedoelingen gaat. Verzoekende partij wenst aan te stippen dat er nog geen reorganisatie

van het gevangeniswezen en van de parketten is doorgevoerd en dat de vervanging van de

leidinggevenden binnen de politie- en veiligheidsdiensten nog geen feit is. Haar vrees om terug in de

gevangenis te belanden is dan ook nog steeds actueel, zo meent verzoekende partij.

2.2.1.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij heeft verklaard dat zij problemen kreeg nadat er bij

haar een huiszoeking plaatsvond waarbij drugs werd gevonden. Volgens verzoekende partij werd deze

drugs er door de politie zelf achtergelaten om haar te kunnen beschuldigen van drugsbezit. Vervolgens

zou zij tijdens haar verhoor onder druk zijn gezet om te bekennen dat haar schoonbroer D. Z., die het

hoofd was van de politie in de regio Bolnisi en die behoorde tot de entourage van Nino Burjanadze, haar

deze drugs had bezorgd. De Raad is van oordeel dat, gelet op de huidige politieke context, die

uitgebreid wordt beschreven in de aan het administratief dossier toegevoegde landeninformatie (stuk 15,

deel 1), de door verzoekende partij voorgehouden vrees om problemen te ondervinden met de

Georgische autoriteiten omwille van haar banden met een persoon die zich heeft ingelaten met

oppositieactiviteiten – waarbij de Raad er nog op wenst te wijzen dat haar schoonbroer inmiddels is

overleden – niet als actueel kan worden beschouwd. Het feit dat bepaalde hervormingen nog niet

werden doorgevoerd, kan geen afbreuk doen aan de in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat

er een geheel nieuw politiek landschap is ontstaan waarbij de oppositie van gisteren de meerderheid

van vandaag is geworden. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat uit de door verwerende partij

geconsulteerde landeninformatie blijkt dat sommige hooggeplaatste verantwoordelijken/ambtenaren

reeds werden aangehouden en/of vervangen en dat verzoekende partij tijdens haar gehoor zelf het

volgende heeft verklaard: “momenteel is de druk over die groep van Nino Burdjanadze werd uitgeoefend

verminderd, nu komt er in Georgië ander kracht van Ivanishvili, al hun aandacht is op hem gericht, (…)”

(administratief dossier, stuk 5, p. 12).

De Raad merkt verder op dat verzoekende partij hoe dan ook niet aannemelijk heeft kunnen maken dat

haar autoriteiten haar effectief opnieuw zullen aanhouden. Deze bewering berust volgens verwerende

partij op loutere vermoedens en veronderstellingen die zij niet kon staven met enig objectief gegeven.

Verzoekende partij slaagt er niet in om deze vaststelling te weerleggen in haar verzoekschrift (zie infra).

2.2.2.1. Verwerende partij heeft, met betrekking tot de door verzoekende partij aangegeven vrees dat zij

enkel omwille van het feit dat zij een ex-gevangene is en omwille van haar vroegere druggebruik zou

kunnen worden aangehouden door de autoriteiten om opnieuw in de gevangenis te belanden,

vastgesteld dat verzoekende partij niet over concrete aanwijzingen beschikte dat de autoriteiten haar

effectief opnieuw zouden aanhouden en dat het dan ook loutere vermoedens en veronderstellingen

betreft die zij niet kan staven met enig objectief gegeven. Verzoekende partij brengt hiertegen in dat zij

op de vraag: “Welke concrete problemen denkt u dan te zullen krijgen?” heeft geantwoord dat zij vreest

om terug in de gevangenis te belanden, dat ze al te goed weten dat zij problemen had met drugs, dat

het voor hen heel gemakkelijk is om haar terug aan te houden en terug naar de gevangenis te sturen,

dat drugs verslavend is en dat het dus mogelijk is dat zij opnieuw aan de drugs geraakt en dat zij in

Georgië volledig onbeschermd is, aangezien haar autoriteiten haar, toen zij werd opgepakt, zonder

meer in de gevangenis hebben gezet, zonder haar eerst te behandelen. Verzoekende partij besluit dat

zij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal heeft aangegeven dat ze nog steeds potentieel

drugsverslaafde is “waardoor in Georgië willekeur bestaat op strafrechtelijk gebied en haar vrees om

terug in de gevangenis te belanden en er onmenselijk behandeld te worden dus reëel is”.
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2.2.2.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij inderdaad duidelijk heeft aangegeven dat zij het risico

loopt om louter omwille van haar (vroegere) druggebruik opnieuw te worden opgepakt en

gevangengezet in Georgië. Uit de bestreden beslissing blijkt echter dat verwerende partij deze

verklaringen in acht heeft genomen, maar dat zij tot de conclusie is gekomen dat uit de verklaringen van

verzoekende partij niet blijkt dat zij over enige concrete aanwijzingen beschikte dat de autoriteiten haar

effectief opnieuw zouden aanhouden. Verzoekende partij heeft na haar vrijlating immers, zo motiveert

verwerende partij, buiten de eenmalige waarschuwing zonder gevolgen van een wijkagent, geen andere

problemen gekend met de autoriteiten. De Raad stelt vast dat verwerende partij bijgevolg wel degelijk

rekening heeft gehouden met de door verzoekende partij aangegeven problemen/vrees, doch zij

oordeelt dat het hier slechts loutere vermoedens en veronderstellingen betreft die verzoekende partij

niet kan hardmaken.

Gelet op de verklaringen die verzoekende partij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal

heeft afgelegd, tijdens hetwelk verzoekende partij duidelijk heeft aangegeven dat zij momenteel niet

wordt gezocht/gecontacteerd door de autoriteiten (“neen, ik denk het niet, ik ben geen zware crimineel,

ik ben gewoon vrijgelaten, met documenten, heb mijn bestgedaan om niet meer in contact te komen met

hen”, administratief dossier, stuk 5, p. 6-7) en zij op de vraag of zij enige concrete aanwijzingen heeft

over haar bewering dat zij bij terugkeer naar Georgië opnieuw zal worden aangehouden slechts kon

stellen dat men het je nooit vergeeft als je in Georgië in de gevangenis hebt gezeten, dat zij een

problematische gevangene was en dat zij asiel heeft aangevraagd in twee landen (administratief

dossier, stuk 5, p. 7 en 12), het feit dat zij gedurende de tijd dat zij nog in Georgië heeft verbleven

slechts één incident heeft meegemaakt, waarbij zij enkel een waarschuwing kreeg zonder enige

gevolgen en de vaststelling dat haar vrees om met haar autoriteiten problemen te ondervinden omdat

men via haar, inmiddels overleden, schoonbroer probeerde te viseren, stelt de Raad vast dat voormelde

conclusie van verwerende partij kan worden bijgetreden.

2.2.3.1. Betreft de vaststellingen in de bestreden beslissing in verband met de psychische problemen

die volgens verzoekende partij te wijten zouden zijn aan haar slechte behandeling tijdens haar

detentieperiode in de gevangenis, merkt verzoekende partij op dat het psychologisch

evaluatieonderzoek niet uitsluit dat er een direct verband zou bestaan tussen haar psychologische

problemen en de door haar aangegeven vervolgingsfeiten.

Verzoekende partij voert ook nog aan dat het feit dat ze verschillende keren in het buitenland heeft

verbleven maar vervolgens telkens is teruggekeerd naar Georgië, geen afbreuk doet aan de ernst van

haar vrees, aangezien zij psychisch instabiel is en zij niet de middelen had om definitief in het buitenland

te verblijven.

2.2.3.2. De Raad stelt vast dat bovenstaand verweer hoofdzakelijk neerkomt op het louter

omkeren/ontkennen van de bevindingen die verwerende partij dienaangaande heeft vermeld, hetgeen

uiteraard niet volstaat om de door verwerende partij gedane vaststelling in een ander daglicht te

plaatsen. Wat betreft de toevoeging dat zij omwille van haar psychische instabiliteit en financiële situatie

niet in staat was om haar land van herkomst definitief te verlaten, merkt de Raad op dat verzoekende

partij zich op het moment dat zij naar Griekenland is vertrokken, nog steeds in dezelfde/vergelijkbare

psychische en financiële situatie bevond, zodat voormeld excuus dan ook niet opgaat.

2.2.4. De Raad besluit, het voorgaande in acht genomen, dat verzoekende partij de vluchtelingenstatus

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) niet kan

worden toegekend. Zij komt evenmin in aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus in de zin

van artikel 48/4, § 2, a en b van voormelde wet. In het kader van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet toont verzoekende partij verder niet aan dat er heden in Georgië een situatie heerst

van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.5. Waar verzoekende partij ter terechtzitting een niet gedagtekend en niet ondertekend document

neerlegt dat haar naam draagt, stelt de Raad vast dat dit stuk niet gesteld is in de taal van de

rechtspleging en evenmin vergezeld is van een voor eensluidend verklaarde vertaling. Met toepassing

van artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor
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Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006 neemt de Raad bij gebreke aan een dergelijke

vertaling dit document niet in overweging.

2.2.6. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens

of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

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 dertig december tweeduizend dertien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


