
RvV X - Pagina 1

nr. 151 536 van 1 september 2015

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 mei 2015 heeft

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

24 april 2015.

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 2 juli 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 augustus 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VAN CUTSEM 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 het Georgische staatsburgerschap te bezitten en van origine Yezidi te zijn. U bent geboren

in Yerevan (Armenië) en woonde in Tbilisi (Georgië). U bent de moeder van E. G. (…) (O.V. (…)).

Uw partner D. N. (…), met wie u sinds 2013 samenwoont, mishandelt u. Hij werkt bij de politie in Tbilisi,

maar als hij thuiskomt van zijn werk, slaat hij u geregeld. U weet niet waarom. Hij maakt zich ook vaak

kwaad op de kinderen. Daarnaast verklaart u ook dat Yezidi zoals u in Georgië gepest worden en geen

werk kunnen vinden. Daarom beslist u het land te verlaten.

Uiteindelijk verlaat u uw land op 10 juni of juli 2014. Samen met uw twee zonen E. (…) en A. (…) neemt

u in Tbilisi op die dag een bus naar Kiev (Oekraïne), een rit die vijf dagen zal duren. Een vriendin had

voor u in Georgië een visum geregeld, maar meer weet u daar niet van. In Kiev aangekomen wacht een

vriendin op u maar ondertussen raakt u uw oudste zoon kwijt. Met enkel uw jongste zoon neemt u in
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Kiev dan toch een andere bus naar België. Welke landen u onderweg passeert, weet u niet. Vijf à zes

dagen later komt u in België aan. Op 21 oktober 2014 dient u een asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer bij de Belgische asielinstanties:

uw originele Georgische identiteitskaart, een origineel medisch attest van uw jongste zoon, een kopie

van uw huwelijksakte met uw eerste man (G. G. (…)), een kopie van de overlijdensakte van uw eerste

man, uw originele geboorteakte, een rapport van een Franse organisatie, een arrest van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen en een rapport van de VN.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst vreest vermoord

te worden door uw tweede man; u was bij hem het slachtoffer van partnergeweld om een voor u

onbekende reden (CGVS p. 12 & p. 14). Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat u het

vluchtelingen- of het subsidiaire beschermingsstatuut niet kan worden toegekend omwille van de

volgende redenen.

Om te beginnen dient gesteld dat de geloofwaardigheid van uw interpersoonlijke problemen met uw

partner D. N. (…) sterk ondermijnd wordt door een aantal opvallende elementen doorheen uw

verklaringen.

Zo spreekt u zich verschillende keren tegen over de precieze band tussen u en D. (…). U verklaart dat u

na uw eerste huwelijk geen weduwe bleef maar voor een tweede keer trouwde, met een Georgiër (i.e.

D. N.(…)) (CGVS p. 3-4). Als u later gevraagd wordt of jullie getrouwd waren omdat u aanvankelijk zei

dat u voor een tweede keer trouwde, ontkent u dit en zegt u dat u met D. (…) niet getrouwd was (niet

officieel en niet religieus of traditioneel) (CGVS p. 5). Daarna legt u hierover opnieuw incoherente

verklaringen af door nog eens te zeggen ‘dus ik trouwde met die Georgiër’ (CGVS p. 12) en ‘de

problemen begonnen twee maanden na het huwelijk’ (als hieromtrent nog eens opgemerkt wordt dat u

toch zei dat u niet getrouwd was, zegt u dat dat klopt en dat er geen bruiloft was maar dat u gewoon bij

hem ging samenwonen, CGVS p. 14). Welnu, als D. (…) dé oorzaak van uw problemen was (u zou bij

hem immers het slachtoffer zijn van partnergeweld), kan van u toch verwacht worden dat u

consistente verklaringen aflegt over de precieze echtelijke band tussen jullie. Dit is hier niet het geval.

Ook over wanneer u met D. (…) samen was, legt u onduidelijke verklaringen af. Zo verklaart u niet meer

te weten van wanneer tot wanneer u met hem samen was. Als u daarop gevraagd wordt sinds wanneer

u met hem samen was, zegt u ’we hebben twee jaar samengewoond’. Gevraagd om te verduidelijken

wanneer dit was verklaart u dat u van 2013 tot 2015 met hem samenwoonde; maar tegelijk zegt u dat u

al elf maanden van hem weg bent (het gehoor op het CGVS vond plaats op 20 april 2015). U er dan op

gewezen dat u dan maar tot ergens in mei 2014 bij hem gebleven bent, bevestigt u dit, evenwel zonder

daar zeker van te zijn (CGVS p. 4). Als u gevraagd wordt wanneer dan de problemen met D. (…)

precies begonnen, verklaart u dat dat in 2013 was – wanneer in 2013 kan u niet zeggen, maar u zegt

dat het begon twee maanden nadat jullie gingen samenwonen (CGVS p. 14). Gezien de ernst van de

feiten (i.c. fysieke mishandeling door uw partner), is het niet alleen maar weinig aannemelijk dat u niet

coherent kan aangeven wanneer u met D. (…) samen was en wanneer de problemen precies

begonnen, het valt ook op dat u bij uw asielaanvraag op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had

verklaard dat u met D. (…) samenwoonde sinds 15 juli 2012 en dat jullie elkaar een maand voordien

hadden leren kennen (DVZ verklaring 28.10.2014 vraag 15); wat opnieuw een inconsistentie betekent

op dit vlak. Welnu, als uw relatie met D. (…) dermate problematisch was dat u er uiteindelijk uw land

voor verliet, kan toch verwacht worden dat u duidelijk kan aangeven wanneer u met hem samen was en

hier coherente verklaringen over aflegt bij de verschillende asielinstanties. Dit is hier niet het geval.

Verder blijkt u ook niet op de hoogte van een aantal elementen van D. (…), zoals zijn religie (in uw geval

meer dan relevant aangezien u (van Yezidi-origine en aanhanger van het Yezidi-geloof) verklaarde

hierom gediscrimineerd te worden door Georgiërs – D. (…) was ook een Georgiër), waar hij vandaan

komt, bij welke politie hij werkt of wat zijn functie daar was (CGVS p. 4, p. 5 & p. 16). Welnu, van iemand

die twee jaar samenwoont met zijn partner en uiteindelijk van deze partner wegvlucht, kan toch

verwacht worden dat zij op het vlak van dergelijke elementen beter op de hoogte is. Dit is hier niet het

geval. Daarbij valt het ook op dat u niet het minste begin van bewijs neerlegt van uw twee jaar durende

relatie met D. (…).

Ten slotte verklaarde u op het CGVS ook dat u tegen het gedrag van uw man niets ondernam omdat u

schrik van hem had en dat u het nergens meldde (bijvoorbeeld bij de politie) omdat de politie volgens u

aan Yezidi toch geen bescherming geeft en het bijgevolg nutteloos was (CGVS p. 15-16). Op de DVZ

daarentegen had u verklaard dat u wel bij de politie was geweest en daar mondeling aangifte had

gedaan tegen D. (…) (CGVS vragenlijst 28.10.2014 vraag 3.5). Deze versies van uw verklaringen over

het feit of u al dan niet naar de politie ging in verband met uw problemen met D. (…), zijn echter

dermate tegenstrijdig dat hieraan geen geloof meer kan worden gehecht.

Daarnaast wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas tevens ondermijnd door de vaststelling dat de

door u beschreven reisroute evenmin aannemelijk voorkomt. Zo verklaart u dat u op 10 juni of juli 2014
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uit Georgië vertrok om naar België te komen en dat de reis in totaal zo’n tien dagen duurde; u

bevestigde ook dat u na uw aankomst in België nog een tijd wachtte om een asielaanvraag in te dienen

(nl. tot 21 oktober 2014). Tegelijk verklaart u dat u al acht maanden in België bent (het gehoor op het

CGVS vond plaats op 20 april 2015) (CGVS p. 7-10). Op de DVZ had u verklaard dat u uit Georgië was

vertrokken op 10 oktober 2014 en dat u op 21 oktober 2014 in België was aangekomen (DVZ verklaring

28.10.2014 vraag 33). Deze verklaringen zijn weinig consistent. Ten overstaan van het Commissariaat-

generaal geeft u ook te kennen dat u vanuit Tbilisi met uw twee zonen vertrok met de bus naar Kiev en

daar onmiddellijk een andere bus nam naar België, weliswaar zonder uw oudste zoon die u in Kiev kwijt

was geraakt. Welke route u gevolgd heeft tussen Georgië en België weet u – op Kiev na – niet; ook niet

doorheen welke landen u gereden heeft. U kon ook geen enkele plaats opnoemen (behalve Kiev) die u

gepasseerd heeft. U verklaart niet te weten waar u de Europese Unie binnenreed of welke grenzen u

overstak – zelfs het eerste land na Georgië kan u niet benoemen, ook niet als u de vier buurlanden

van Georgië werden opgesomd (nl. Turkije, Armenië, Azerbeidzjan en Rusland). U verklaart dat u de

hele weg met uw eigen internationale paspoort aflegde, legaal, aangezien daar een visum instond dat

door uw vriendin in Georgië geregeld was. Welk visum dat was of waar en hoe zij dat geregeld had,

weet u niet. U geeft ook aan niet te weten wat u zou gezegd hebben indien men u onderweg vragen zou

stellen over dit visum. U verklaart dat u onderweg uw paspoort aan de chauffeur van de bus gaf omdat

hij dat aan een grens moest tonen (welke of waar, weet u niet) – toen u in België was aangekomen,

vergat u evenwel dat paspoort terug te vragen zodat u het sindsdien niet meer heeft (CGVS p. 7-11).

Dat u zo slecht op de hoogte bent van de door u afgelegde reisweg, dat u niet zou weten waar u de

Europese Unie binnenreed of waar u de identiteitscontrole kreeg en dat u hoegenaamd niets afweet

van het door u gebruikte visum in uw paspoort, is echter maar weinig aannemelijk. Uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan tevens een kopie als bijlage in het

administratief dossier is gevoegd, blijkt namelijk dat er bij binnenkomst van de Schengenzone strenge

identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd

over uw identiteit, reisweg en reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Dat u in dit verband niet

overtuigt plaatst, zoals gezegd, een bijkomende kanttekening bij uw algehele geloofwaardigheid en doet

vermoeden dat u een andere reisweg verzwijgt en/of een door u gebruikt reisdocument (waarover u

verklaart dat u het zou zijn vergeten terugvragen aan de buschauffeur) bewust achterhoudt om zo de

hierin vervatte informatie over het moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken bent, verborgen

te houden – dit zou meteen bijkomend afbreuk doen aan het door u aangehaalde asielrelaas en de

omstandigheden van uw vertrek uit uw land.

Gelet op bovenstaande vaststellingen omtrent (uw relatie met) uw partner D. (…) en de anomalieën wat

betreft het moment van vertrek uit uw land en uw reisroute, dient geconcludeerd dat u het CGVS niet

overtuigt van de aannemelijkheid van de door u beschreven interpersoonlijke problemen met D. (…).

Wat betreft uw Yezidi origine (CGVS p. 2), waarover u verklaart dat het de oorzaak zou zijn van het feit

dat u geen werk kan vinden in Georgië (naar eigen zeggen bent u daar zeker van omdat u al drie jaar op

zoek was naar werk en u verklaart dat ook andere Yezidi in Georgië geen werk kunnen vinden) en van

verwijten en pesterijen door uw Georgische medeburgers (zo zouden ze aardappelen naar u gooien en

zeggen dat u terug moet naar uw eigen land) (CGVS p. 13-14), kan erop gewezen worden dat niet wordt

aangetoond dat dergelijke problemen dermate zwaarwichtig zijn dat ze als vervolging in de zin van het

Vluchtelingenverdrag of ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

kunnen worden gekwalificeerd. Deze vaststelling wordt verder bevestigd door de informatie waarover

het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier. Hieruit blijkt

dat Yezidi de economische crisis harder voelen dan personen van Georgische origine, dat ze geen

vertegenwoordigers hebben in het parlement of de gemeenteraad en dat er geïsoleerde gevallen

van discriminatie bestaan, maar dat er actueel geen sprake is van vervolging van Yezidi in Georgië in de

zin van de Vluchtelingenconventie of in de zin van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat u er niet in slaagt

een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming aan te tonen

ten opzichte van uw land van herkomst Georgië. De documenten die u neerlegt veranderen hier niets

aan. Uw Georgische identiteitskaart, uw geboorteakte, uw huwelijksakte met uw eerste man en zijn

overlijdensakte, bevatten louter identiteitsgegevens over u en uw eerste man en over jullie toenmalige

echtelijke status. Uit het medisch attest over uw jongste zoon E. (…) blijkt dat hij in juli 2006 een aantal

dagen in het ziekenhuis verbleef om plastische chirurgie te ondergaan en dat de post-operatoire periode

zonder complicaties is verlopen, meer niet, en heeft bijgevolg geen betrekking op het door u

aangehaalde asielrelaas. Het rapport van de Franse organisatie Espoir d’Asile (neergelegd door

uw advocaat) geeft een algemeen beeld van de situatie van Yezidi in Georgië – net zoals de informatie

waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan het administratief dossier – maar
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is niet van die aard dat het het door u aangehaalde asielrelaas in een ander daglicht zou plaatsen. Dit

geldt ook voor het rapport van de VN aangaande de discriminatie van vrouwen in het algemeen

(neergelegd door uw advocaat): dit verandert niets aan de hierboven vermelde vaststellingen omtrent

uw persoonlijke relaas. Wat betreft het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (neergelegd

door uw advocaat), dient opgemerkt te worden dat elke asielaanvraag beoordeeld wordt op eigen

merites en op individuele basis (wat in uw geval ook zo is – zie de individuele analyse hierboven van de

door u aangehaalde asielclaims).

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. In een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van het Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 17, § 2 van het

koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, van de motiveringsplicht en van het

zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekende partij voert ten slotte nog aan dat er sprake is van een manifeste

appreciatiefout.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt

vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (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. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3.1. In haar verzoekschrift maakt verzoekende partij vooreerst een aantal opmerkingen met

betrekking tot haar gehoren bij de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal. Zij

benadrukt dat de Russische taal niet haar moedertaal is, maar een taal die zij op school heeft geleerd
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en niet perfect beheerst. Verzoekende partij werd opgevoed in een Yezidi-dialect, doch heeft hiervan

niets gezegd tijdens haar eerste gehoor omdat zij dacht dat het moeilijk zou zijn om een tolk te vinden

die dit dialect machtig is. Tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal werd haar niet gevraagd

welke talen zij machtig is. Verzoekende partij stelt dat haar onvolmaakte beheersing van de Russische

taal een verklaring is voor het gebrek aan nauwkeurigheid in haar verklaringen.

2.2.3.2. De Raad is evenwel van oordeel dat het argument van verzoekende partij met betrekking tot de

tolk geenszins kan worden aanvaard. Verzoekende partij heeft immers zelf, zoals blijkt uit de door haar

op 21 oktober 2014 ondertekende bijlage 26 (administratief dossier, stuk 12 en stukkenbundel 10), bij de

aanvang van haar asielaanvraag verzocht tijdens het onderzoek van deze aanvraag te worden

bijgestaan door een tolk die de Russische taal beheerst. Ook tijdens haar interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken van 28 oktober 2014, dat werd gevoerd door bemiddeling van een Russische tolk,

laat verzoekende partij bij de vragen naar bijkomende opmerkingen en of ze nog iets wenst toe te

voegen geen bemerkingen noteren met betrekking tot de tolk (administratief dossier, stuk 11) en

ondertekende zij het document “Verklaring betreffende procedure” waarin wordt vermeld dat zij de

Russische taal voldoende beheerst om de problemen die geleid hebben tot haar vlucht te verwoorden

en hierover vragen te beantwoorden (administratief dossier, stukkenbundel 10, verklaring betreffende

procedure). Ten slotte werd verzoekende partij ook bij de aanvang van haar gehoor op het

Commissariaat-generaal erop gewezen dat zij eventuele problemen met de tolk dient te melden

(administratief dossier, stuk 5). Noch door verzoekende partij, noch door haar raadsman werd evenwel

enige opmerking in die zin gemaakt. Integendeel, aan het einde van haar gehoor op het Commissariaat-

generaal verklaarde verzoekende partij de tolk goed te hebben verstaan en de vragen te hebben

begrepen (administratief dossier, stuk 5, gehoorverslag CGVS d.d. 20/04/2015, p. 17). Dat verzoekende

partij vervolgens nadat zij werd geconfronteerd met inconsistenties en tegenstrijdigheden in haar

verklaringen, deze wijt aan het feit dat de tolk tijdens haar gehoor Russisch was, komt dan ook

geenszins overtuigend over. Bovendien verzoekt verzoekende partij wederom in haar verzoekschrift ter

terechtzitting de bijstand van een tolk die de Russische taal machtig is.

2.2.4.1. Voorts preciseert verzoekende partij in haar verzoekschrift “dat zij niet gehuwd werd met D. N.

(…), dat zij elkaar hebben leren kennen einde 2012 en dat ze samen hebben gewoond van begin 2013

tot juli 2014, toen verzoekster de beslissing heeft genomen het land te vluchten”. Voorts bevestigt zij dat

ze bij de politie is geweest met de bedoeling een klacht in te dienen tegen haar partner. Bij de politie

heeft zij haar situatie mondeling uitgelegd, maar er werd geen nota genomen van haar klacht.

2.2.4.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij zich in bovenstaande argumentatie beperkt

tot het herhalen van één versie van de door haar gegeven verklaringen, zonder evenwel met concrete

argumenten de door verwerende partij vastgestelde incoherenties en tegenstrijdigheden te weerleggen

of te verklaren. De Raad wijst verzoekende partij er evenwel op dat zij niet zonder meer kan verwijzen

naar één versie van haar verklaringen. Daar anders over oordelen zou ertoe leiden dat elke

opeenvolging van gehoren, teneinde een precieze inschatting te kunnen maken van de ernst van de

aangehaalde vrees voor vervolging of het reëel risico op het lijden van ernstige schade, zinledig zou

worden.

2.2.5. Betreffende de kritiek in het verzoekschrift dat verzoekende partij tijdens haar gehoor niet

geconfronteerd werd met haar tegenstrijdige verklaringen, wijst de Raad op wat volgt.

Artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen luidt als volgt:

“Indien de ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd in vergelijking met de door hem gedane verklaringen, dient hij de asielzoeker hierop in de loop

van het gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren.” De toelichting bij het koninklijk besluit van 18

augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en

de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt: “Het feit

de asielzoeker te moeten confronteren met bepaalde tegenstrijdigheden betekent niet dat deze laatste

opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw gehoor. Dit artikel belet de commissaris-generaal

overigens niet om een beslissing te nemen op grond van een tegenstrijdigheid waarmee de asielzoeker

niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning, B.S. 3 september 2010, p. 56347). De Raad merkt

bovendien op dat verzoekende partij de gelegenheid heeft om bij de Raad de nodige toelichting te

verstrekken met betrekking tot door het Commissariaat-generaal aangehaalde tegenstrijdigheden in

haar verklaringen, maar in casu niet overtuigt.
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2.2.6. Daar waar verzoekende partij opmerkt dat noch de bestreden beslissing, noch het administratief

dossier informatie bevat over de situatie van vrouwen die het slachtoffer zijn van huishoudelijk geweld in

Georgië, en dit terwijl nochtans uit de “Concluding observations” van de “Committee on the Elimination

of Discrimination against Women” van 24 juli 2014 blijkt dat “er is een steigende aantal vrouwen in

Georgië die vermoord zijn door hun echtgenoot of partner en die het slachtoffer zijn van geweld; (…) dat

een aantal klachten tegen daders van huishoudelijk geweld laag ligt en dat een van de redenen ervan

het feit is dat er soms geweigerd wordt een klacht met betrekking tot huishoudelijk geweld te

registreren”, wijst de Raad erop dat uit wat voorafgaat is gebleken dat geen enkel geloof kan worden

gehecht aan de interpersoonlijke problemen van verzoekende partij met haar partner D. N., gelet op

haar inconsistente verklaringen over hun precieze echtelijke band, haar incoherente verklaringen over

wanneer zij met D. N. samen was, haar onwetendheid met betrekking tot een aantal gegevens over D.,

zoals zijn religie, waar hij vandaan komt, bij welke politie hij werkt of wat zijn functie daar was, en haar

tegenstrijdige verklaringen over het feit of zij al dan niet naar de politie ging in verband met haar

problemen met D.. De Raad wijst verzoekende partij erop dat elke asielaanvraag op individuele wijze

dient te worden onderzocht, waarbij de asielzoeker op een voldoende concrete manier dient aan te

tonen dat hij het slachtoffer is of kan worden van een persoonlijke en systematische vervolging, dan wel

een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet betreffende

de subsidiaire bescherming. De loutere verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst

is daartoe niet voldoende.

2.2.7. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift naar haar verklaringen tijdens haar gehoor op

het Commissariaat-generaal omtrent haar problemen in Georgië omwille van haar etnische afkomst

verwijst en bemerkt dat “Uit de Concluding observations de dato 24 juli 2014 van de Committee on the

Elimination of Discrimination against Women blijkt dat het feit dat verzoekster deel uitmaakt van een

etnisch/religieus minderheid een bijkomende factor van discriminatie is”, wijst de Raad verzoekende

partij erop dat verwerende partij in de bestreden beslissing desbetreffend het volgende motiveert: “Wat

betreft uw Yezidi origine (CGVS p. 2), waarover u verklaart dat het de oorzaak zou zijn van het feit dat u

geen werk kan vinden in Georgië (naar eigen zeggen bent u daar zeker van omdat u al drie jaar op zoek

was naar werk en u verklaart dat ook andere Yezidi in Georgië geen werk kunnen vinden) en van

verwijten en pesterijen door uw Georgische medeburgers (zo zouden ze aardappelen naar u gooien en

zeggen dat u terug moet naar uw eigen land) (CGVS p. 13-14), kan erop gewezen worden dat niet wordt

aangetoond dat dergelijke problemen dermate zwaarwichtig zijn dat ze als vervolging in de zin van het

Vluchtelingenverdrag of ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

kunnen worden gekwalificeerd. Deze vaststelling wordt verder bevestigd door de informatie waarover

het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier. Hieruit blijkt

dat Yezidi de economische crisis harder voelen dan personen van Georgische origine, dat ze geen

vertegenwoordigers hebben in het parlement of de gemeenteraad en dat er geïsoleerde gevallen

van discriminatie bestaan, maar dat er actueel geen sprake is van vervolging van Yezidi in Georgië in de

zin van de Vluchtelingenconventie of in de zin van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.”. Met de loutere herhaling van haar problemen in Georgië omwille van haar

etnische afkomst weerlegt verzoekende partij geenszins desbetreffende motivering. Integendeel, het

komt aan verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten

in een ander daglicht te stellen, waar zij op voormelde wijze in gebreke blijft. Wat betreft de verwijzing

van verzoekende partij naar informatie waaruit blijkt dat vrouwen die behoren tot etnische en religieuze

minderheden moeilijk toegang hebben tot de gezondheidszorg, onderwijs en werk, wijst de Raad erop

dat in de informatie waarop verwerende partij zich gebaseerd heeft evenmin ontkend wordt dat Yezidi

geconfronteerd worden met ernstige economische en sociale problemen. Uit diezelfde informatie, en uit

de informatie waarnaar verzoekende partij verwijst, blijkt echter niet dat er actueel sprake is van

vervolging van Yezidi in Georgië in de zin van de Vluchtelingenconventie of in de zin van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

2.2.8. Daar waar verzoekende partij nog opmerkt dat haar twee zonen waarschijnlijk licht gehandicapt

zijn en dat haar jongste zoon momenteel getest wordt, stelt de Raad vooreerst vast dat dit een blote

bewering betreft die zij op generlei wijze met enig medisch attest staaft en wijst de Raad er verder op

dat indien verzoekende partij een verblijfsmachtiging wenst te bekomen op basis van medische gronden

zij hiertoe de geëigende procedure voorzien bij artikel 9ter van de vreemdelingenwet dient te volgen.

2.2.9. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.
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2.2.10. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel 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.

2.2.11. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 13 en 14)

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 20 april 2015 de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen,

dit met de hulp van een tolk Russisch en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft

de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr.

169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.12. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.2.13. Het middel kan niet worden aangenomen. 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 één september tweeduizend vijftien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,
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mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


