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nr. 151 546 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 27 februari 2015

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

staatlozen van 27 januari 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 maart 2015 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juli 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

1.1. Verzoekende partij vraagt de toepassing van artikel 39/12 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) teneinde haar beroep te verwijzen naar de algemene

vergadering omdat zij meent dat er geen eenheid van rechtspraak vast te stellen is tussen de

Franstalige en de Nederlandstalige kamers van de Raad.

1.2. De Raad oordeelt evenwel, verwijzend naar het voormeld artikel 39/12 van de vreemdelingenwet,

dat verzoekende partijen in een procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kunnen

vragen om de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering aangaande een probleem van eenheid
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van rechtspraak. Alleen de eerste voorzitter of voorzitter van de Raad kan de verwijzing van een zaak

naar de algemene vergadering bevelen teneinde de eenheid van de rechtspraak te verzekeren.

Bovendien wijst de Raad erop dat de opmerking van verzoekende partij dat “er in gelijkaardige dossiers

geen eenheid van rechtspraak vast te stellen is tussen Franstalige en Nederlandstalige kamers” een

blote bewering betreft daar deze op generlei wijze met concrete elementen wordt onderbouwd. Het

desbetreffend voorgehouden gebrek aan eenheid van rechtsspraak wordt dan ook niet aangetoond.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Georgisch staatsburger van Yezidi origine en afkomstig uit Tbilisi. Uw man I., M. (…)

(O.V. 6.352.019) was de lijfwacht en chauffeur van David Gamkrelidze, een parlementslid van de

oppositiepartij ‘Rights Party’ die ook eigenaar was van de verzekeringsmaatschappij ‘Aldagi’. In 2003

werd uw man achtervolgd door een wagen met gemaskerde en gewapende personen. Uw man reed

sneller en kreeg hierdoor een ongeval. De personen die hem achtervolgden zeiden dat Gamkrelidze

zich stil moest houden. Nadat Saakashvili verkozen werd tot president van Georgië waren er wrijvingen

tussen Saakashvili met diens entourage en Gamkrelidze. Hierdoor kende uw man ook problemen met

Saakashvili en diens entourage. Uw man vertelde u weinig over zijn problemen maar u weet dat hij

dreigtelefoons kreeg. In december 2007 werd uw man opnieuw achtervolgd door een wagen maar hij

kon ontsnappen. In augustus 2008 kwamen gewapende mannen in politieuniform bij u thuis langs. Ze

vroegen waar uw man was en u zei dat u dit niet wist. Ze namen een pot met warme pap en gooiden die

uit over uw zoon N. (…). Ze zeiden dat dit een waarschuwing voor uw man was en dat hij de volgende

keer zou gedood worden. Hierna doken jullie onder. Gamkrelidze regelde jullie reis en zorgde voor een

visum van de Nederlandse ambassade. Op 11/10/2008 reisden jullie per vliegtuig van Tbilisi naar

Amsterdam. Op 19/11/2008 vroeg u samen met uw man asiel aan in België. Nederland verklaarde zich

akkoord met de overname van uw asielaanvraag en u kreeg op 23/01/2009 van de DVZ een beslissing

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Jullie bleven in België omdat uw

man hier familie heeft. U kreeg ruzie met uw man en u heeft hem sinds augustus 2014 niet meer gezien.

Op 22/08/2014 vroeg u voor de tweede maal asiel aan bij de Belgische autoriteiten. U vreest bij

terugkeer te worden gedood door Saakashvili en diens entourage. U klaagt verder aan dat de Yezidi in

Georgië worden gediscrimineerd en dat er racisme heerst. U bent in het bezit van de volgende originele

documenten: uw internationaal paspoort en die van uw kinderen, uw identiteitskaart en deze van uw

man, geboorteaktes, twee werkbadges van uw man, en een Belgisch proces-verbaal waaruit blijkt

dat identiteitsdocumenten van uw gezin werden gestolen.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 2-3, 7-8) dat u in 2008 uw land van herkomst heeft verlaten nadat u

en uw gezin geviseerd werden door Saakashvili en diens entourage omdat uw man werkte voor een

parlementslid van de oppositie, David Gamkrelidze. Nu nog steeds zou u een vrees koesteren voor jullie

toenmalige belagers. De researchdienst Cedoca van het Commissariaat-generaal heeft, zoals blijkt uit

de informatie toegevoegd aan uw administratief dossier, een grondige analyse verricht van de situatie in

Georgië. Volgens onze objectieve informatie won de Georgian Dream-coalitie onder leiding van

Ivanisjvili op vreedzame en regelmatige wijze de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 en de

presidentsverkiezingen van 27 oktober 2013 van de United National Movement onder leiding van

Saakashvili, die Georgië sinds de Rozenrevolutie van november 2003 bestuurde. De oppositie vormt nu

op grote schaal de meerderheid en de nieuwe regering is een complete breuk met de vorige regering.

De nieuwe regering bestaat uit persoonlijkheden die ervaring hebben op gebied van mensenrechten,

bijvoorbeeld de minister van justitie (Tea Tsulukiani werkte tien jaar voor het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens), de minister van gevangenissen (als voormalig ombudsman voor de

mensenrechten kloeg Sozar Subari jarenlang de slechte omstandigheden in de gevangenissen van

Georgië aan) en de ombudsman voor de mensenrechten (Ucha Nanuasjvili leidde jarenlang de

mensenrechtenorganisatie Human Rights Center in Tbilisi). Het parket, de politie en de directie van de

gevangenissen werden grondig hervormd. Dit leidde tot een groter respect voor de mensenrechten. Ook

heeft de parlementaire commissie voor de Rechten van de Mens voorgezeten door Eka Beselia, de

beroemde advocaat die zich de afgelopen jaren had verzet tegen het regime van Saakashvili, de

beslissing genomen een speciale commissie op te richten om de handelingen van sommige voormalige

verantwoordelijken te onderzoeken. Deze speciale commissie kreeg als taak om gevallen van corruptie

te onderzoeken, om gevallen van veroordelingen ingegeven door politieke overwegingen te

heropenen, en om sterfgevallen onder verdachte omstandigheden te onderzoeken. Van bij zijn

aantreden heeft de nieuw aangestelde procureur-generaal Archil Kbilashvili alle personen opgeroepen,
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die tussen 2004 en 2012 slachtoffer zouden zijn geweest van misdrijven / delicten die niet in aanmerking

zijn genomen door de politie, of die het voorwerp zijn geweest van intimidatie en valse beschuldigingen

van de kant van de overheid, zich met hun klachten naar het parket te wenden. Eind januari 2013 waren

er reeds meer dan 17.000 dergelijke klachten ingediend en zijn er in de context hiervan reeds meer dan

honderd veroordelingen geweest. Er vonden ondertussen talrijke gerechtelijke vervolgingen plaats van

overheidspersonen van het Saakashvili-regime wegens misbruiken bij de uitoefening van hun functie,

hetgeen van nabij wordt gevolgd door de internationale gemeenschap. Tegen Saakashvili, die in de

VSA verblijft, is er eveneens een gerechtelijk onderzoek geopend en hij staat door de Georgische

autoriteiten geseind opdat hij bij terugkeer zou worden aangehouden. In het licht van het

voorgaande hebt u in geval van terugkeer naar Georgië aldus geen redenen om fysieke agressie of

doodsbedreigingen te vrezen alleen omdat uw man voor een parlementslid van de toenmalige oppositie

heeft gewerkt. Evenmin zijn er concrete aanwijzingen voorhanden waaruit kan worden afgeleid dat u

zich desgevallend niet zou kunnen beroepen op de bescherming geboden door de huidige Georgische

autoriteiten, noch beschikt het CGVS over informatie waaruit kan blijken dat de geboden bescherming

niet zou voldoen aan de bepalingen voorzien in artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet. U brengt

geen elementen aan die het tegendeel aantonen.

U klaagt verder aan (CGVS p. 2) dat Yezidi in Georgië door racisme geen kans krijgen op opleiding of

werk. Gevraagd of dit racisme ook een reden is voor uw asielaanvraag antwoordt u (CGVS p. 3)

‘misschien’ en dat jullie ‘vooral problemen hadden omwille van uw man’, hetgeen niet wijst op een

ernstige vrees omwille van uw etnie. Bij verdere bevraging over de situatie voor de Yezidi stelt u dat alle

Yezidi Georgië ontvluchten. Gevraagd of er zware incidenten t.a.v. Yezidi in Georgië zijn geweest,

verklaart u (CGVS p. 3) dat ze moeilijk werk vinden, dat ze moeilijk naar school kunnen gaan en naar

een Russischtalige school moeten gaan, dat ze bang zijn voor pesterijen en weinig vrienden hebben.

Nog bij latere bevraging stelt u (CGVS p. 8) dat uw kinderen omwille van hun origine op school werden

geslagen. De vaststelling dat u aanvankelijk geen melding maakte van fysiek geweld t.a.v. uw kinderen

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw latere bewering hieromtrent. Uw bewering dat het in Georgië

verboden is om de Yezidische taal te spreken vindt geen weerslag in de ruime landeninformatie die aan

uw administratief dossier werd toegevoegd. Er kan ook moeilijk begrepen worden dat deze taal zou

verboden zijn aangezien uit deze informatie blijkt dat er in Georgië Yezidische culturele verenigingen

actief zijn die worden ondersteund door de overheid. Een dergelijke vereniging publiceert een

maandblad in het Russisch met één pagina in het Koerdisch. Verder is er een wekelijks radioprogramma

van 15 minuten in het Koerdisch en werd er in 2010 een website opgericht in samenwerking met de

Raad van nationale minderheden en het Europees Centrum voor minderheidsvraagstukken met als doel

de verspreiding van de Koerdische cultuur en taal te bevorderen. Er moet verder worden opgemerkt dat

discriminatie slechts in uitzonderlijke omstandigheden gelijkgesteld kan worden met vervolging, hetgeen

moet worden beoordeeld in het licht van alle omstandigheden van de situatie. U beschrijft discriminatie

op het vlak van tewerkstelling en scholing waaraan mensen van de Yezidi-minderheid in Georgië

zijn onderworpen. U slaagt er echter door uw bovenvermelde vage en incoherente verklaringen niet in

aan te tonen dat deze 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 dat de personen van Georgische origine, dat ze geen

vertegenwoordigers hebben in het parlement of de gemeenteraad, en dat er 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.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er in uw hoofde geen 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 neergelegde

documenten (uw internationaal paspoort en die van uw kinderen, uw identiteitskaart en deze van uw

man, geboorteaktes, twee werkbadges van uw man, en een Belgisch proces-verbaal waaruit blijkt dat

identiteitsdocumenten van uw gezin werden gestolen) bevatten louter persoonlijke identiteitsgegevens

maar bieden geen informatie over de door u verklaarde asielmotieven, waardoor ze bovenstaande

conclusie niet kunnen wijzigen.

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.“

3. Over de gegrondheid van het beroep
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3.1. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 15, sub c van de richtlijn

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

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

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, gelezen in samenhang met artikel 2,

sub e van deze richtlijn, van de artikelen 2 en 3 EVRM, van de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 49/3 en 62 van

de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van de rechten van

verdediging en van de zorgvuldigheidsverplichting. Tevens meent zij dat er een manifeste

beoordelingsfout werd gemaakt.

3.2.1. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij niet aanvoert op welke manier de artikelen

48/2 en 49/3 van de vreemdelingenwet zouden zijn geschonden, terwijl de uiteenzetting van een middel

niet alleen vereist dat wordt aangevoerd welke bepaling of welk beginsel geschonden wordt geacht,

doch ook de manier waarop ze werden geschonden door de bestreden beslissing. Verzoekende partij

beperkt zich in haar betoog tot een loutere verwijzing naar voormelde wetsbepalingen. Dit onderdeel van

het middel is derhalve niet ontvankelijk.

3.2.2. De Raad wijst erop dat de procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele, maar

een administratieve procedure betreft. Op het administratiefrechtelijk vlak zijn de rechten van

verdediging enkel van toepassing op tuchtzaken en derhalve niet op de beslissingen die door

de commissaris-generaal worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet (RvS 4 april 2007, nr.

169.748; RvS 5 februari 2007, nr. 167.474; RvS 12 januari 2007, nr. 166.615). Bijgevolg kan de

schending van de rechten van verdediging niet dienstig worden aangebracht.

3.2.3.1. Verzoekende partij werpt op dat de Raad bescherming dient te bieden in volheid van

rechtsmacht. Bij een repatriëring kan enkel een verzoek tot annulatie ingediend worden waarbij de

artikelen 2 en 3 EVRM niet in volheid van bevoegdheid worden getoetst. Het hoort derhalve aan de

Raad dit te doen. Er anders over oordelen zou een schending uitmaken van artikel 6 EVRM dat in

asielzaken wel degelijk van toepassing kan zijn. Verzoekende partij vestigt vervolgens de aandacht op

het belang van artikel 2 en 3 EVRM en op het feit dat de bescherming die geboden wordt door artikel 3

EVRM ruimer is dan deze die geboden wordt door artikel 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951. Verzoekende partij staaft haar betoog aan de hand van twee arresten van het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens.

3.2.3.2. De Raad wijst er evenwel op dat artikel 6 EVRM niet dienstig kan worden ingeroepen, nu het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest van 5 oktober 2000, in de zaak MAAOUIA

tegen Frankrijk, heeft beslist dat artikel 6 EVRM niet van toepassing is op het asielrecht (RvS 7 juli 2006,

nr. 161.169). Waar uit het betoog zou kunnen afgeleid worden dat eveneens een schending van artikel

33 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 voorligt, wijst de Raad erop

dat dit artikel niet dienstig kan worden ingeroepen tot staving van onderhavige vordering tegen de

beslissing van de commissaris-generaal waarbij, zonder een verwijderingsmaatregel te nemen,

uitsluitend over de hoedanigheid van vluchteling van betrokkene en over het al dan niet toekennen van

de subsidiaire beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (vgl. RvS 30 september 2008, nr. 186.661).

Wat de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 EVRM betreft, benadrukt de Raad dat deze

inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf

of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is

(cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Derhalve kan

worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

3.2.4. Waar verzoekende partij zich beroept op de schending van de artikelen 2 (e) en 15 (c) van de

richtlijn 2004/83/EG van de Europese Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de

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

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, wijst de Raad erop

dat voormelde artikelen bij de wet van 15 september 2006 werden omgezet in de vreemdelingenwet,

waardoor deze niet langer over directe werking beschikken, behoudens de verplichting tot

richtlijnconforme interpretatie (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St.

Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, p. 84 en volgende). De schending van voormelde artikelen van de
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richtlijn kan derhalve niet rechtsgeldig worden ingeroepen. Betreffende de door verzoekende partij

ingeroepen interpretatie van deze artikelen, met name dat de asielzoeker niet dient aan te tonen dat hij

specifiek wordt geviseerd om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden,

maar dat bij wijze van uitzondering een dergelijke bedreiging wordt geacht aanwezig te zijn wanneer de

mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde conflict dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land louter door

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op bedreiging zou lopen, verwijst de Raad naar wat verder

wordt gesteld bij de bespreking van de subsidiaire beschermingsstatus.

3.2.5. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, 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. 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 gegrond zodat hierdoor niet zou

zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen enkel 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.

3.2.6.1. Verzoekende partij beperkt haar verweer tegen de motieven van verwerende partij aangaande

haar persoonlijk asielrelaas tot navolgende passage in het verzoekschrift:

“Het is niet zo dat sinds het verdwijnen van Saakashvili de problemen verdwenen zijn. De economische

belangen die tijdens die tijd zijn vastgesteld regeren de facto tot op de dag van vandaag. Er zijn vanuit

de VSA enorme investeringen gedaan die ervoor zorgen dat de problemen nog overeind blijven.

De problemen van de echtgenoot van mevrouw zijn nog altijd aanwezig.

Los hiervan is de jezidi origine ook nog altijd een bron van structurele achteruitstelling en discriminatie.”

3.2.6.2. Waar verzoekende partij in haar verweer uiterst summier verwijst naar de door haar

voorgehouden problemen en stelt dat deze heden nog steeds aanwezig zijn, wijst de Raad erop dat het

louter herhalen van de asielmotieven en het als blote bewering poneren dat haar problemen de dag van

vandaag nog steeds aanwezig zijn, zonder dit met enige objectieve informatie te ondersteunen, echter

niet van aard is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr.

156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt derhalve 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.

Verzoekende partij brengt geen andersluidende informatie bij waaruit blijkt dat de informatie waarop

verwerende partij zich steunt om te besluiten dat de politieke context in Georgië dermate drastisch is

veranderd dat enige vrees voor Shaakashvili of diens entourage heden niet meer aan de orde is en bij

mogelijke problemen – quod non – een beroep op bescherming kan worden gedaan vanwege de

huidige autoriteiten en 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, niet correct of niet meer actueel zou zijn.

Aangaande de opmerking van verzoekende partij dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze

motiveert waarom haar de subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend en zich louter beperkt

tot een “algemene stijlformule”, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing

aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is ingegeven door de motieven die aan de

conclusies voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de

Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de

weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de beslissing omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.
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Verwerende partij besluit uit de uitgebreide landeninformatie toegevoegd aan het administratief dossier

(stuk 15) en die door verzoekende partij, zoals hoger gesteld, niet wordt weerlegd, terecht dat de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van de artikelen 48/3 en 48/4,

§ 2, a en b van de vreemdelingenwet niet kan worden toegekend.

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

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt 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.

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

de Raad dat dit beginsel 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 bijgebrachte documenten

en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 14 en 15) en dat verzoekende partij

tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal van 14 januari 2015 de kans kreeg om haar

asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De

commissaris-generaal heeft de asielaanvragen 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.

3.2.8. Uit wat vooraf gaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij geen manifeste beoordelingsfout kan

worden ontwaard.

3.2.9. 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.

4. Kosten

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

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.
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De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


