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nr. 151 989 van 8 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 6 mei 2015 heeft

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

15 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 advocaat P. J.P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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 Georgische origine te zijn. U bent

geboren in Tbilisi (Georgië) waar u ook woonde.

Uw grootvader, M. T. (…) (dezelfde naam als u), is goed bevriend met ene B. K. (…) die hij nog kende

van de strijd in de Tweede Wereldoorlog. Samen met B. (…) werkt uw grootvader op bouwwerven.

Ergens tussen 1989 en 1991 vindt een arbeidsongeval plaats tijdens hun werk in de Svaneti regio: B.

(…) valt van de stelling en komt om het leven. Later hebben uw vader en de dochter van B. (…) het over

dit voorval en beiden zijn ze het erover eens dat het een ongeval was.

De dochter van B. (…) heeft een zoon: B. K. (…) (dezelfde naam als de grootvader). Hij is er echter van

overtuigd dat het arbeidsongeval destijds geen ongeval was, maar dat uw grootvader schuld heeft aan

zijn overlijden. Daarom wil hij wraak op u nemen in het kader van bloedwraak.
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In 1996 wordt u door B. (…) beschoten aan uw appartement in Tbilisi. U spreekt wel een politieagent

aan maar u krijgt te horen dat ze toch niets voor u zouden kunnen doen. Bovendien heerst er op dat

moment chaos in Georgië. Zo komt het dat u deze beschieting officieel niet aangeeft.

In 1998 overlijdt uw grootvader aan een hartaanval.

In de zomer van 2013 belt kleinzoon B. (...) u op en laat u duidelijk weten dat uw dagen geteld zijn wat

hem betreft. In diezelfde periode wordt u door hem een tweede keer beschoten in Tbilisi. U meent dat hij

daarop terugkeerde naar de Svaneti regio of de Khodori Kloof waar hij vandaan komt. Meteen na de

beschieting gaat u onderduiken bij vrienden. U spreekt een vriend van u aan, D. (…), die bij de MVD in

Georgië werkt met de vraag of hij iets voor u kan doen. Hij zegt u dat hij zijn best zal doen voor u. Ook

deze keer meldt u het incident niet officieel bij de autoriteiten van uw land.

Uiteindelijk verlaat u Georgië in juni 2014. Van op de luchthaven van Tbilisi neemt u, op legale wijze,

een vlucht naar Kiev (Oekraïne). Daar verblijft u een paar dagen. Daarna verlaat u Oekraïne in een

minibus, weliswaar clandestien, met de hulp van een smokkelaar die voor u een valse Litouwse

identiteitskaart had geregeld. U weet niet doorheen welke landen jullie reizen maar 24 uur later komt u

in België aan. Op 18 november 2014 dient u een asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een kopie van de eerste bladzijde van uw Georgisch paspoort

voor aan de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt u bij een eventuele terugkeer naar Georgië uw vijand, B. K. (…), te vrezen: u

was door hem reeds tweemaal beschoten geweest in het kader van een bloedwraak. B. (…) dacht

immers dat uw grootvader schuld had aan de dood van zijn grootvader die indertijd was omgekomen na

een arbeidsongeval (CGVS p. 8 & p. 14). Het commissariaat-generaal is echter van mening dat er geen

geloof kan gehecht worden aan uw asielrelaas.

Om te beginnen legt u maar weinig aannemelijke verklaringen af over de oorzaak van uw problemen,

i.e. het arbeidsongeval waarbij grootvader K. (…) zou zijn omgekomen. Zo blijft u vaag over waar en

wanneer dit incident zich zou hebben voorgedaan: u zegt dat het in 1989, 1990 of in 1991 was –

specifieker weet u dat niet te zeggen. Als u gevraagd wordt of het incident zich voordeed ten tijde van

de Sovjetunie of toen Georgië al een onafhankelijk land was, verklaart u ook dat niet te weten. Over de

plaats van het ongeval zegt u dat het in de Svaneti-regio in Georgië was, maar op welke concrete plaats

of in welk dorp dat was, weet u niet. U verklaart niet te weten of er getuigen waren van het ongeval en

eigenlijk niet op de hoogte te zijn van de details van wat er precies gebeurd is (CGVS p. 9-10). Welnu,

als dit ongeval dé oorzaak is waarom kleinzoon B. (…) zich later op u wou wreken en u zelfs

vermoorden, kan toch redelijkerwijs verwacht worden dat u beter op de hoogte bent van wat er precies

met grootvader K. (…) gebeurd is, te meer als blijkt dat dit ongeval een gespreksonderwerp was binnen

uw familie en uw grootvader (die bij het ongeval aanwezig was) het daar nog met u over heeft

gehad toen hij nog leefde (CGVS p. 10). Nog in dit verband verklaart u dat u nog een aantal

documenten aan het CGVS zal bezorgen in verband met uw asielrelaas (meer bepaald een

overlijdensakte van grootvader K. (…) en documenten over de omstandigheden van zijn overlijden)

(CGVS p. 5 & p. 9). Tot op heden heeft het CGVS hieromtrent nog niets van u ontvangen, hoewel u

daartoe de voorziene wettelijke termijn werd toegestaan.

Daarnaast verklaart u dat kleinzoon B. (…) dacht dat uw grootvader schuld had aan de dood van zijn

grootvader – volgens de traditie van de bloedwraak zou hij u daarom zelfs willen vermoorden. In deze

context valt het meteen op dat u niet weet waar B. (…) – toch de man van wie u naar eigen zeggen

vervolging te vrezen heeft – precies vandaan komt (‘voor zover ik weet van de Khodori Kloof maar van

welk dorp weet ik niet’) of wat hij in het dagelijks leven doet (CGVS p. 8-9). U zou ook niet weten waar

kleinzoon B. (…) het plots vandaan haalde dat uw grootvader schuld zou hebben aan de dood van zijn

grootvader – voor zover u weet, hadden jullie grootvaders immers een goede vriendschapsband.

Volgens u denkt B. (…) wel dat uw grootvader een motief moet hebben gehad om zijn grootvader te

doden, maar welk motief dat dan zou zijn, weet u niet (CGVS p. 10). Het is echter maar

weinig geloofwaardig dat u zo onwetend zou zijn over deze aspecten van uw vervolger (nl. waar hij

vandaan komt, wat hij doet en waarom hij plots dacht dat uw grootvader schuldig was) als hij u reeds

bijna twintig jaar (sinds 1996 toen hij u voor het eerst zou beschoten hebben) zou viseren, te meer

omdat jullie beide families het eens waren dat het om een arbeidsongeval ging en uw vader en zijn

moeder daar reeds met elkaar over overlegd hadden en gelet op de uitstekende band die jullie

grootvaders blijkbaar met elkaar hadden (CGVS p. 8, p. 9, p. 10).

U zegt ook dat er een bloedwraak is die kleinzoon B. (…) tegen u wil uitvoeren. Naar eigen zeggen zou

u dat te weten gekomen zijn toen B. (…) u in 2013 opbelde en u zei dat u zich maar beter al als dood

kon beschouwen – op geen enkele andere manier was er tot dan over een bloedwraak gesproken

(CGVS p. 11-12). De manier waarop de bloedwraak volgens u tot stand zou zijn gekomen, is hoogst

opmerkelijk. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan

het administratief dossier is toegevoegd, blijkt immers dat bloedwraak een niet-heimelijke
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aangelegenheid is die een volledige familie, clan of gemeenschap aanbelangt die – na eventuele

verzoeningspogingen – openlijk bekend gemaakt wordt aan (de familie van) de dader. Dat B. (…) op

eigen initiatief zoiets aan u per telefoon zou laten weten, is dus maar weinig aannemelijk. Dat u of uw

familie blijkbaar geen enkele poging tot toenadering zou hebben gezocht tot B. (…) om te spreken over

de bloedwraak of over het feit dat uw grootvader onschuldig was (CGVS p. 14-15), doet ook onmiddellijk

de wenkbrauwen fronsen. Jullie families (meer bepaald uw vader en zijn moeder) waren immers beiden

van mening dat het om een spijtig ongeval ging, dus men kan zich de vraag stellen waarom er

hieromtrent geen stappen werden ondernomen, te meer omdat u zelf meerdere keren liet weten dat een

toenadering tot B. (…) uw wens was (CGVS p. 10-11 & p. 15). Bovendien zijn verzoeningspogingen bij

bloedwraak in uw land niet ongebruikelijk, zoals blijkt uit de toegevoegde informatie. In tegenstelling tot

wat u beweert (CGVS p. 11), blijkt uit deze informatie ook dat er in Tbilisi (en andere grote steden) geen

bloedwraak wordt uitgevoerd. Rekening houdend met deze vaststellingen, slaagt u er niet in uw

verklaringen omtrent de bloedwraak die er in uw geval zou zijn, aannemelijk te maken.

Wat betreft de feiten met B. (…) die u aanhaalt, dient ook gewezen te worden op een aantal opvallende

en incoherente vaststellingen die de geloofwaardigheid van deze feiten weinig goeds doen.

Zo verklaart u dat u door B. (…) twee keer werd beschoten in Tbilisi: een eerste keer in 1996 en een

tweede keer in september 2013 (CGVS p. 8 & p. 12-13). Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had

u evenwel gezegd dat u beschoten werd in 1996 en in mei 2014 (CGVS vragenlijst 3.12.2014 vraag

3.5). Het moment van de tweede beschieting is doorheen uw verklaringen echter opvallend verschillend.

Op de DVZ verklaarde u ook dat u na de eerste beschieting in 1996 een klacht ging indienen bij de

politie maar dat er geen gevolg aan werd gegeven wegens gebrek aan getuigen en bewijzen. Na de

tweede beschieting zou u met een kennis gesproken hebben die bij de politie werkt maar die vertelde u

dat B. (…) niet kon beschuldigd worden zonder bewijzen (kogelhuls) (CGVS vragenlijst 3.12.2014 vraag

3.5). Op het CGVS legt u hieromtrent evenwel een andere versie af. U verklaart dat u aan de

beschieting van 1996 niet veel aandacht besteedde en gewoon verderging met het leven – naar

eigen zeggen sprak u wel informeel met een agent maar aangezien er toen chaos heerste in Georgië

diende u over dit incident geen klacht in. Over de tweede beschieting verklaart u dan dat er misschien

wel getuigen waren omdat er veel appartementen waren rond de plaats van de beschieting, dat u uw

vriend D. (…) bij de politie aansprak met de vraag of hij iets kon doen voor u en dat hij zei dat hij u zou

proberen te helpen – officieel meldde u dit incident echter niet, volgens u ‘omdat B. (…) al was

teruggekeerd naar Svaneti dat op Russisch grondgebied ligt (CGVS p. 13-14). Deze versies van de

feiten wijken echter van elkaar af zodat ze maar weinig geloofwaardig worden: van een asielzoeker mag

immers worden verwacht dat hij gelijklopende verklaringen aflegt bij de verschillende Belgische

asielinstanties van bij het begin van zijn asielprocedure indien hij een gegronde vrees voor

vervolging koestert, des te meer als het gaat om zwaarwichtige feiten (i.c. twee aanslagen op zijn

leven). Dit is hier niet het geval. Uw bewering dat Svaneti ‘al een tijdje’ op Russisch grondgebied ligt (en

dat het daarom zinloos was om officieel een klacht in te dienen bij de politie), houdt bovendien geen

steek daar de beschieting zelf in Tbilisi plaatsvond (op Georgisch grondgebied) en aldus onder de

verantwoordelijkheid van de Georgische autoriteiten valt en daar uit de toegevoegde informatie blijkt dat

Svaneti tot nader order nog steeds op Georgisch grondgebied ligt en bijgevolg ook onder de

verantwoordelijkheid van de Georgische autoriteiten valt.

Waar ook rekening mee moet worden gehouden, is de vaststelling dat u pas na ruim vijf maanden

verblijf in België besloot er een asielaanvraag in te dienen (aankomst in juni 2014 vs. asielaanvraag

18.11.2014). U verklaart dat u niet wist dat in België zoiets mogelijk was (CGVS p. 8). Deze uitleg is

echter maar pover voor uw laattijdige asielaanvraag, aangezien u kort daarvoor had verklaard dat u al in

Georgië over België hoorde en u zo te weten kwam dat u hier zou beschermd kunnen worden en het

beter zou zijn voor u (CGVS p. 7). Dat u dus niet op de hoogte zou zijn van de mogelijkheid om asiel

aan te vragen in België, is weinig overtuigend. Door deze vaststelling dienen niet alleen ernstige vragen

gesteld te worden bij uw nood aan bescherming, maar wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

bijkomend fundamenteel ondermijnd.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat uw algehele geloofwaardigheid tevens ondermijnd wordt door de

vaststelling dat de door u beschreven reisroute evenmin aannemelijk voorkomt. Zo geeft u ten overstaan

van het Commissariaat-generaal te kennen dat u vanuit Oekraïne naar België kwam gereden achterin

een minibus; daarbij was voor u een valse Litouwse identiteitskaart voorzien. U verklaart niet te weten

doorheen welke landen u gereden heeft van Oekraïne naar België en kan geen enkele plaats opnoemen

die u gepasseerd heeft. U weet niet langs welk land u de Europese Unie binnenkwam. Van een

grensovergang of douane onderweg zou u niets gemerkt hebben; u weet ook niet waar u de grens met

de Europese Unie overstak. Over de valse Litouwse identiteitskaart die u gebruikte, weet u niet welke

geboortedatum daarop stond en stelt u dat u zelf geen Litouws spreekt – wat u dan zou gedaan hebben

indien men u onderweg zou ontdekken of indien u vragen zou krijgen, weet u ook niet (CGVS p. 6-7).

Los van het gegeven dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat u tijdens de reis van Oekraïne naar België
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géén enkele bijkomende concrete aanwijzing zou hebben opgevangen met betrekking tot de plaatsen

van doorreis en u zo slecht op de hoogte blijkt van de door u aangehaalde reismodaliteiten en -route,

blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan tevens een kopie

als bijlage in het administratief dossier is gevoegd, dat er bij binnenkomst van de Europese

Schengenzone strenge, persoonlijke 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 zo onwetend zou zijn over uw reismodaliteiten en u tout court zelfs géén

controles opgemerkt zou hebben, is zodoende niet verenigbaar met de informatie waarvan bijlage. 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 aan de hand van de daartoe

benodigde reisdocumenten verzwijgt, althans van het hierboven beschreven stuk van Oekraïne

naar België. Zodoende rijst het vermoeden dat u uw (internationale) reisdocumenten (waarvan u

verklaarde dat u het kort na uw aankomst in België zou verloren zijn, CGVS p. 5) bewust achterhoudt

om zodoende relevante gegevens zoals een andere reisroute, een eerder vertrek uit uw land of een

eventueel door u verkregen visum te verzwijgen. Bijgevolg plaatst deze vaststelling bijkomend een

ernstige rem op uw algehele geloofwaardigheid.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof kan

worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om ten aanzien van uw land van herkomst Georgië

een 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. De

kopie van de eerste bladzijde van uw Georgisch paspoort (document 1) bevat louter persoonsgegevens

en verandert bijgevolg niets aan bovenstaande bevindingen.

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 beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 3 EVRM, van artikel

4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/6, 48/7

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 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de

materiële motiveringsplicht, van “het beginsel van behoorlijk bestuur patere legem quam ipse fecisti” en

van het zorgvuldigheidsbeginsel.

2.2.1. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 EVRM en naar artikel 4 van het

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wijst de Raad erop dat, daargelaten de

vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van de

vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24

juni 2008, nr. 184.647), deze artikelen inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit 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.

2.2.2. 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 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



RvV X - Pagina 5

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.

2.2.3. 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.

2.2.4.1. Aangaande de motivering in de bestreden beslissing dat verzoekende partij vaag blijft in

verband met de oorzaak van haar problemen, i.e. het arbeidsongeval waarbij grootvader K. zou zijn

omgekomen, bemerkt verzoekende partij dat haar gehoor op het Commissariaat-generaal van 8 april

2015 van korte duur was en dat er niettemin een groot aantal vragen gesteld werden. Hierdoor kon

verzoekende partij geen uitgebreide antwoorden geven.

2.2.4.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij er bij de aanvang van haar gehoor op het

Commissariaat-generaal van 8 april 2015 op werd gewezen dat zij in alle vrijheid kon vertellen en voorts

blijkt nergens uit het gehoorverslag dat verzoekende partij een tijdslimiet opgelegd kreeg bij het

beantwoorden van de vragen (administratief dossier, stuk 5, gehoorverslag CGVS d.d. 08/04/2015).

Bovenstaand argument kan dan ook niet aanvaard worden ter verklaring van de vastgestelde

vaagheden in haar verklaringen over het arbeidsongeval waarbij grootvader K. zou zijn omgekomen, de

oorzaak van haar problemen.

2.2.5.1. Waar verwerende partij motiveert dat de verklaringen van verzoekende partij omtrent de

bloedwraak die er in haar geval zou zijn onaannemelijk zijn in het licht van de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, stelt verzoekende partij dat het artikel “The Resurgence of Blood

Feud in the Georgian Lowlands” van Natia Jalabadze bevestigt dat er een misopvatting bestaat dat

bloedwraak enkel in het noorden van het land zou voorkomen en niet in het zuiden waar Tbilisi ligt,

omdat wetenschappelijke studies zich in hoofdzaak baseren op data verzameld in het noorden. Het

artikel bevestigt verder dat bloedwraak leeft onder de Svans, waartoe B. behoort en waardoor het dan

ook aannemelijk is dat hij bloedwraak zoekt. Voorts zijn de verklaringen van verzoekende partij

consistent met de bevinding dat bloedwraak niet in Tbilisi wordt uitgevoerd, daar zij stelde dat dergelijke

zaken thans toebehoren aan het gerecht en het is dan ook aannemelijk dat verzoekende partij weinig

weet over bloedwraak.

2.2.5.2. De Raad wijst verzoekende partij er evenwel op dat door verwerende partij werd gemotiveerd

dat de verklaringen van verzoekende partij omtrent de manier waarop de bloedwraak volgens haar tot

stand zou zijn gekomen hoogst opmerkelijk zijn in het licht van de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt. Immers verklaarde verzoekende partij dat zij te weten gekomen was

dat er een bloedwraak is die kleinzoon B. tegen haar wilde uitvoeren toen B. haar in 2013 opbelde en

haar zei dat zij zich maar beter al als dood kon beschouwen en dat er tot dan op geen enkele manier

over een bloedwraak was gesproken, terwijl uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is toegevoegd (administratief dossier, stuk

10, landeninformatie, delen 1-3) blijkt dat bloedwraak een niet-heimelijke aangelegenheid is die een

volledige familie, clan of gemeenschap aanbelangt die – na eventuele verzoeningspogingen – openlijk

bekend gemaakt wordt aan (de familie van) de dader, waardoor het weinig aannemelijk is dat B. op

eigen initiatief zoiets aan verzoekende partij per telefoon zou laten weten en dat verzoekende partij of

haar familie blijkbaar geen enkele poging tot toenadering zou hebben gezocht tot B. om te spreken over

de bloedwraak of over het feit dat haar grootvader onschuldig was, temeer gezien zowel de familie van

verzoekende partij als die van B. (zijn moeder) van mening waren dat het om een spijtig ongeval ging,



RvV X - Pagina 6

gezien verzoekende partij zelf meerdere keren liet weten dat een toenadering tot B. haar wens was en

gezien uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat verzoeningspogingen bij

bloedwraak in haar land niet ongebruikelijk zijn. De vaststelling dat verzoekende partij ongeloofwaardige

verklaringen heeft afgelegd omtrent de wijze waarop de bloedwraak volgens haar tot stand zou zijn

gekomen wordt op generlei wijze weerlegd door de opmerking van verzoekende partij dat bloedwraak

leeft onder de Svans en dat voorts bloedwraak niet alleen in het noorden van het land voorkomt.

Aangaande het argument van verzoekende partij betreffende de opmerking van verwerende partij dat uit

de informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er in Tbilisi (en andere grote

steden) geen bloedwraak wordt uitgevoerd in tegenstelling tot wat verzoekende partij beweerde, wijst de

Raad erop dat dit een overtollig motief betreft zodat het eventueel gegrond bevinden van kritiek erop

niet zou kunnen leiden tot een andere beslissing en verzoekende partij aldus geen belang heeft bij het

aanvoeren ervan.

2.2.6.1. Omtrent de door verwerende partij vastgestelde tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van

verzoekende partij tijdens haar interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken en haar verklaringen tijdens

het gehoor op het Commissariaat-generaal over het feit dat zij door B. twee keer beschoten zou zijn

geweest, voert verzoekende partij vooreerst betreffende de tegenstrijdigheid over het moment van de

tweede beschieting aan dat de tolk tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken Russisch

sprak, terwijl verzoekende partij Georgisch spreekt. Het verschil in de datum van de tweede beschieting

is volgens verzoekende partij dan ook te wijten aan een verkeerde vertaling. Verzoekende partij bemerkt

dat zij nooit met deze discrepantie in haar verklaringen geconfronteerd werd. Bovendien werd zij tijdens

haar gehoor op het Commissariaat-generaal niet bijgestaan door een advocaat, die de onregelmatigheid

had kunnen vaststellen. Daarnaast onderstreept verzoekende partij nog dat de overige verklaringen

over de omstandigheden waarin het tweede schietincident gebeurde consistent zijn, wat een belangrijke

aanwijzing is dat het louter een verkeerde vertaling betrof. Waar verwerende partij meent dat

verzoekende partij afwijkende versies gaf van de feiten na de twee beschietingen, oppert verzoekende

partij dat haar verklaringen elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen. Haar verklaring met betrekking tot het

eerste schietincident dat zij niet veel aandacht schonk aan het schietincident en verderging met haar

leven gezien de chaos in Georgië, sluit immers niet uit dat zij een klacht indiende waaraan geen gevolg

werd gegeven wegens gebrek aan bewijs. Ook met deze discrepantie in haar verklaringen werd

verzoekende partij overigens niet geconfronteerd.

2.2.6.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verzoekende partij er met bovenstaande argumentatie niet

in slaagt de door verwerende partij vastgestelde tegenstrijdigheden te weerleggen of te verklaren.

Daar waar verzoekende partij benadrukt dat zij Georgisch spreekt, terwijl de tolk tijdens het interview bij

de Dienst Vreemdelingenzaken Russisch sprak, stelt de Raad evenwel vast dat verzoekende partij bij

het indienen van haar asielvraag op 18 november 2014 verzocht heeft om een tolk die de taal Russisch

beheerst tijdens het onderzoek van haar asielaanvraag (administratief dossier, stuk 13, bijlage 26).

Tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken van 3 december 2014, die 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 akteren met betrekking tot de

tolk (administratief dossier, stuk 11, vragenlijst) en ondertekent zij het document waarin vermeld staat

dat zij het Russisch voldoende beheerst om de problemen die geleid hebben tot haar vlucht te

verwoorden en hierover vragen te beantwoorden en dat zij de tolk goed begrijpt en zal melden indien er

zich tijdens de loop van het gehoor problemen voordoen met de verstaanbaarheid van de tolk

(administratief dossier, stuk 12, “verklaring betreffende procedure”). Verzoekende partij heeft derhalve

zelf aangegeven voor de behandeling van haar asielprocedure een beroep te willen doen op een

Russische tolk. Het argument van verzoekende partij omtrent de taal van de tolk is dan ook niet ernstig.

Wat betreft de opmerking van verzoekende partij dat zij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal niet bijgestaan werd door een advocaat, die de onregelmatigheden had kunnen vaststellen,

bemerkt de Raad vooreerst dat artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot regeling van

de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen als volgt luidt: “De asielzoeker kan zich tijdens de behandeling van zijn aanvraag bij het

Commissariaat-generaal laten bijstaan door een advocaat of een vertrouwenspersoon. De advocaat of

de vertrouwenspersoon kan het gehoor van de asielzoeker bijwonen. Elke verstoring van het gehoor zal

door de ambtenaar onmiddellijk worden gemeld aan zijn functionele overste en worden genoteerd in de

notities van het gehoor. De afwezigheid van de advocaat of van de vertrouwenspersoon belet de

ambtenaar niet de asielzoeker persoonlijk te horen.”. Uit deze bepaling blijkt duidelijk dat een kandidaat-
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vluchteling de mogelijkheid heeft om zich tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal te laten

bijstaan, doch dat dit geen verplichting is. Verzoekende partij draagt de verantwoordelijkheid voor de

organisatie van haar verdediging en indien zij de bijstand van een raadsman wenste was het haar taak

om op diligente wijze haar verdediging te laten waarnemen door een raadsman van haar keuze.

Betreft de kritiek dat verzoekende partij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal 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.

Daar waar verzoekende partij nog stelt dat haar verklaring met betrekking tot het eerste schietincident

dat zij er niet veel aandacht aan schonk en verderging met haar leven gezien de chaos in Georgië niet

uitsluit dat zij een klacht indiende waaraan geen gevolg werd gegeven wegens gebrek aan bewijs, wijst

de Raad er evenwel op dat verzoekende partij enerzijds tijdens haar interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk aangaf dat zij na het eerste schietincident een klacht had ingediend

bij de politie (“Ik heb klacht ingediend bij de politie maar er werd geen gevolg aan gegeven wegens

gebrek aan getuigen en bewijzen” (administratief dossier, stuk 11, vragenlijst, vraag 3.5)), terwijl zij

tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal stelde na dit eerste schietincident enkel informeel

met een agent te hebben gesproken maar geen klacht te hebben ingediend aangezien er toen chaos

heerste in Georgië (administratief dossier, stuk 5, gehoorverslag CGVS d.d. 08/04/2015, p. 13). Haar

verklaringen zijn dan ook duidelijk tegenstrijdig en niet ‘aanvullend’ zoals verzoekende partij meent.

De vaststelling dat verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen aflegt omtrent zowel het moment van

het tweede schietincident als de feiten na de twee beschietingen door B. doet in ernstige mate afbreuk

aan de geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn

leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden

verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op een correcte wijze en zo

accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de meest essentiële elementen die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit het land van herkomst en dit reeds van bij het eerste gehoor.

2.2.7. Daar waar verzoekende partij stelt dat het geenszins opvallend is dat er een lange periode tussen

de schietincidenten verliep, daar B. na het eerste schietincident jaren in de gevangenis voor andere

feiten was opgesloten, merkt de Raad op dat nergens in de motivering van verwerende partij gesteld

wordt dat het opvallend is dat er een lange periode tussen de schietincidenten verliep. Derhalve mist dit

argument feitelijke grondslag.

2.2.8.1. Inzake de vaststelling van verwerende partij dat verzoekende partij pas na ruim vijf maanden

verblijf in België besloot er een asielaanvraag in te dienen, waardoor er ernstige vragen gesteld dienen

te worden bij haar nood aan bescherming en bovendien de geloofwaardigheid van haar asielrelaas

bijkomend fundamenteel wordt ondermijnd, stelt verzoekende partij dat zij niet op de hoogte was van de

asielmogelijkheden, hetgeen volgens haar aannemelijk is.

2.2.8.2. De Raad bemerkt evenwel dat in de bestreden beslissing door verwerende partij terecht werd

gemotiveerd dat de uitleg van verzoekende partij dat zij niet op de hoogte zou zijn van de mogelijkheid

om asiel aan te vragen in België weinig overtuigend is aangezien zij tijdens haar gehoor eveneens had

verklaard dat zij al in Georgië over België hoorde en zij zo te weten kwam dat zij hier zou beschermd

kunnen worden en het beter zou zijn voor haar. Het louter tegenspreken van deze motivering, hetgeen

zij doet door te stellen dat het wel degelijk aannemelijk is dat zij niet op de hoogte was van de

asielmogelijkheden in België, zonder hierbij concrete argumenten aan te voeren, volstaat geenszins om
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desbetreffend motief van de bestreden beslissing te weerleggen. Het komt immers 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.

2.2.9.1. Wat betreft de motivering van verwerende partij dat de vaststelling dat verzoekende partij

ongeloofwaardige verklaringen aflegt over haar reisweg en reismodaliteiten doet vermoeden dat zij een

andere reisweg aan de hand van de daartoe benodigde reisdocumenten verzwijgt en haar

(internationale) reisdocumenten bewust achterhoudt om zodoende relevante gegevens zoals een

andere reisroute, een eerder vertrek uit haar land of een eventueel door haar verkregen visum te

verzwijgen, betoogt verzoekende partij dat verwerende partij dient te bewijzen dat zij wetens en willens

de asielinstanties wil misleiden, hetgeen zij echter nalaat. Nochtans heeft verwerende partij de

mogelijkheid en de middelen om na te gaan of het paspoort van verzoekende partij waarvan zij een

kopie heeft, een Schengenvisum heeft.

2.2.9.2. De Raad is evenwel van oordeel dat uit de volstrekt ongeloofwaardige verklaringen van

verzoekende partij over haar reisweg en reismodaliteiten – zij wist niet doorheen welke landen zij

gereden heeft van Oekraïne naar België, zij kon geen enkele plaats opnoemen die zij gepasseerd heeft,

zij wist niet langs welk land zij de Europese Unie binnenkwam, zij zou niets van een grensovergang of

douane onderweg gemerkt hebben, zij wist niet waar zij de grens met de Europese Unie overstak, zij

wist niet welke geboortedatum op de valse Litouwse identiteitskaart stond, zij stelde dat zij zelf geen

Litouws spreekt en wist niet wat zij dan zou gedaan hebben indien men haar onderweg zou ontdekken

of indien zij vragen zou krijgen – verwerende partij terecht kan besluiten dat er een vermoeden ontstaat

dat verzoekende partij een andere reisweg aan de hand van de daartoe benodigde reisdocumenten

verzwijgt en dat zij haar (internationale) reisdocument – waarvan zij verklaarde dat zij het kort na haar

aankomst in België verloren zou zijn – bewust achterhoudt om zodoende relevante gegevens zoals een

andere reisroute, een eerder vertrek uit haar land of een eventueel door haar verkregen visum te

verzwijgen. Waar verzoekende partij stelt dat verwerende partij dient te bewijzen dat zij wetens en

willens de asielinstanties wil misleiden en dat verwerende partij nagelaten heeft na te gaan of

verzoekende partij een visum verkregen heeft, wijst de Raad verzoekende partij erop dat noch de

commissaris-generaal, noch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het evenmin de taak van de commissaris-

generaal is, dan wel de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS

5 juli 2007, nr. 173.197).

2.2.10. Verder wijst de Raad erop dat voor de toepassing van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet,

waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden asielrelaas bij ontstentenis van stukken

geloofwaardig kan achten, dient te worden voldaan aan vijf cumulatieve voorwaarden. Artikel 48/6,

tweede lid, e) van de vreemdelingenwet bepaalt als laatste voorwaarde dat vast dient te staan dat “de

asielverzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd”. Zoals supra uitvoerig werd

toegelicht, oordeelt de Raad dat het asielrelaas van verzoekende partij als volstrekt ongeloofwaardig

moet worden beschouwd. De Raad stelt vast dat geenszins aan de voorwaarden is voldaan om

toepassing te maken van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

2.2.11. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet,

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd

vervolgd of ernstige schade onderging een aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor

vervolging/een reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te

nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen en dat ze niet op zich een

gegronde vrees voor vervolging uitmaken. De Raad wijst er evenwel op dat verzoekende partij

geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de vreemdelingenwet.

Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld artikel beroepen.

2.2.12. 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.

2.2.13. 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
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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.

2.2.14. 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 9 en 10)

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 8 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 Georgisch. 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.

2.2.15. 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 – met uitzondering van het overtollig

bevonden motief – 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 acht september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN , griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


