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nr. 44 162 van 28 mei 2010

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 19 januari 2010

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

staatlozen van 18 december 2009.

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2010.

Gelet op het tussenarrest van 23 maart 2010 waarbij de debatten worden heropend en het beroep voor

verdere behandeling wordt gesteld op de terechtzitting van 19 april 2010.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN VRECKOM, die loco advocaat S. COPINSCHI

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché G. DESNYDER, 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 Georgisch staatsburger en van Georgische origine te zijn. Sinds het begin van de jaren

90 pendelt u meerdere keren per maand tussen Tbilisi (waar u uw domicilie had en uw zoon woonde)

en Thskinvali in Zuid-Ossetië (waar uw echtgenoot woonde). Uw echtgenoot is van Ossetische origine

en sinds de oorlog begin jaren ’90 heeft hij beslist zijn volk te helpen en te verdedigen tegen de

Georgiërs. Ook na het einde van de oorlog bleef hij actief in het Ossetisch leger. U weet niet wat hij

precies deed. In augustus 2008 was u bij uw echtgenoot in Thskinvali. Op de avond van 7 augustus
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2008 vielen gewapende Georgiërs jullie woning binnen. U en uw man werden meegenomen. U werd

naar Tbilisi gebracht, u weet niet waar uw man naartoe is gebracht. U werd vier dagen vastgehouden

en ondervraagd over uw man en uw zoon. Zowel u man, uw zoon als u zelf werden beschuldigd

vijanden te zijn van Georgië omdat men meende dat u betrouwbare informatie van uw zoon aan uw man

gaf. Uw zoon werkte immers bij de Georgische politie en in die functie zou hij bepaalde informatie

kunnen hebben bekomen. Jullie werden bedreigd met de dood en met een gevangenisstraf. U had

ondertussen uw familie kunnen contacteren en door hun bemiddeling werd u vrijgelaten op borg. U werd

dan door de autoriteiten naar het appartement van uw zoon gebracht. Alles was op slot, en omdat u

bang was dat men u als lokaas wou gebruiken, verbleef u bij de buren. Van hen vernam u dat uw zoon

op 5 augustus 2008 was weggegaan en niet meer terugkeerde. Men vertelde u ook dat het appartement

in de gaten werd gehouden. Met behulp van de buren kon u na enkele dagen naar familie in Martkopi

gaan. U informeerde naar uw zoon via zijn vrienden, maar zonder resultaat. Eén van zijn vrienden kwam

naar u toe en u vertelde het verhaal. Hij beloofde u te helpen vluchten en te zoeken naar uw zoon.

U informeerde uit angst niet meer naar uw man. Op 1 september 2008 vluchtte u uit Georgië . Op

29 september kwam u aan in België waar u op 30 september 2008 asiel aanvroeg. In België vernam u

na enkele maanden van een vriend van uw zoon dat uw echtgenoot was doodgeschoten. Hij had dit

nieuws van uw zoon, die het zelf uit betrouwbare bron had. Hij bracht u ook in contact met uw zoon,

die ondertussen in Belarus zat. Uw zoon bevestigde het nieuws, maar hij wou of kon niet vertellen door

wie of waarom uw man was doodgeschoten. Hij wou ook niets vertellen over zijn problemen, de reden

van zijn vlucht en de reden van uw problemen. U bent ondertussen wel overtuigd dat de reden voor

de vervolging op u en uw gezin gelegen is in het feit dat uw zoon informatie had over de militaire actie

van de Georgische autoriteiten in Zuid-Ossetië en deze had doorgespeeld aan zijn vader. U weet niet of

u vervolgd werd omdat men meende dat u eveneens betrokken was in deze feiten, of omdat men

enkel geld wou bekomen van u.

B. Motivering

Na uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal moet vastgesteld worden dat u uw asielrelaas

niet aannemelijk heeft kunnen maken.

Vooreerst moet vastgesteld worden dat u geen enkele materiële aanwijzing kan geven, noch van

jullie problemen, noch in verband met de identiteit of het overlijden van uw man. Vooral aangaande

uw echtgenoot kan redelijkerwijze verwacht worden dat u enig bewijsmateriaal over zijn identiteit en

profiel kan aanbrengen.

Uw verklaringen over uw echtgenoot kunnen het gebrek aan bewijzen over hem niet opvangen.

Uw verklaringen over hem zijn immers weinig overtuigend en coherent. Zo verklaart u dat u niet weet

wat uw man precies deed in Zuid–Ossetië. U noemde hem een bojevik die streed voor zijn volk en tegen

de Georgiërs, maar u kan niet duidelijk maken wat u hiermee bedoelt. U weet evenmin

welke identiteitsdocumenten hij had (CG,p.3,5). U verklaart voor het CGVS ook dat de beschuldigingen

in verband met uw zoon en uw man aangaande informatie-uitwisseling en spionage terecht zijn

(CG,p.4,5). Deze verklaringen staan ook in contrast met uw verklaringen over hem in de vragenlijst.

Daar verklaart u zeker bent dat uw echtgenoot en zoon onschuldig waren aan spionage activiteiten en

dat de beschuldigingen slechts een voorwendsel waren om later losgeld te kunnen eisen (CG

vragenlijst,punt 3.5.). Hiermee geconfronteerd verklaart u dat uw echtgenoot en zoon van beide naties

hielden en dat nu het één jaar later is (CG,p.4) . Hoewel het aannemelijk is dat u na verloop van tijd tot

andere inzichten bent gekomen omtrent de vervolgingsmotieven, is het echter niet geloofwaardig dat u,

zonder dat er nieuwe elementen in verband met de activiteiten van uw man en zoon zijn bekend

geraakt, en dus zonder enige aanwijzing, u een heel ander profiel van uw man en een heel andere

vervolgingsmotief, naar voor brengt.

Nog in verband met uw man is het bevreemdend dat u Georgië verlaat zonder ook maar enigszins

te trachten informeren naar het lot van uw man (CG, p.7; vragenlijst Commissariaat-generaal, punt 3.5).

U verklaart dat u te bang was en niemand van zijn vrienden vertrouwt. (CG,p.7) Dit kan

het ongeloofwaardig karakter van uw passieve houding na het verdwijnen van uw echtgenoot niet

verklaren. Er kan verwacht worden dat, wanneer uw echtgenoot wordt opgepakt en spoorloos is, u

via verschillende kanalen tracht te achterhalen waar hij naartoe is gebracht en waarom hij is

meegenomen. Ook in België heeft u om dezelfde reden niet getracht u te informeren naar uw man, of

heeft u getracht de waarachtigheid van het verhaal van zijn dood te controleren. U hoopt dat uw zoon de

waarheid kan ontdekken. (CG,p.7; vragenlijst Commissariaat-generaal,punt 3.5). Hier kan dezelfde

opmerking worden gemaakt als bij het begin van de paragraaf. Bovendien trachtte u wel uw zoon te

bereiken, hoewel deze volgens u ook betrokken is in de spionage, wat maakt dat het onlogisch is dat u

wel de vrienden van uw zoon contacteert, maar niet deze van uw man. U geeft ook aan dat uw zoon

nooit zal vertellen wat de reden is voor jullie problemen en de dood van uw man (CG,p.6,7). Anderzijds

vertelt uw zoon wel alle details over de plaats en de omstandigheden waarin uw echtgenoot is vermoord

(CG,p.7), wat eigenaardig is indien uw zoon niets wil vertellen over de reden(en). Deze elementen
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ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de problemen van uw man, en bijgevolg ook van u en uw

zoon.

Tot slot is vastgesteld dat u in uw vragenlijst nergens melding maakt van enige

persoonlijke beschuldiging of bedreiging. U verklaart dat u werd ondervraagd en dat uw man en zoon

werden beschuldigd en er werd gedreigd iedereen in de gevangenis te laten belanden. U verwoorde uw

vrees dan ook om in de gevangenis te belanden opdat de autoriteiten uw man en zoon zouden

kunnen oppakken (vragenlijst Commissariaat-generaal, punt 3.1. en 3.5.). Hiermee geconfronteerd

verklaart u dat de beschuldigingen en bedreigingen door uw ondervragers in het meervoud werden

geuit, waardoor u aanneemt dat ze ook u bedoelden (CG,p.8). Dit is niet aannemelijk. Indien men u

effectief beschuldigde, zoals u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal initieel duidelijk

verklaarde (CG,p.7), kan verwacht worden dat u tijdens uw uitgebreide verklaring in de vragenlijst, naast

de melding dat uw man en zoon werden beschuldigd, ook melding maakt van uw persoonlijke

beschuldiging.

Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat u er omwille van bovenstaande elementen niet in

geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk

te maken.

De door u voorgelegde documenten kunnen voorgaande appreciatie niet wijzigen. Uw identiteitskaart

en geboorteakte betreffen (identiteits)gegevens die niet ter discussie staan. Het krantenartikel

beschrijft volgens u een situatie van afpersing en chantage. De feiten worden niet betwist, maar hebben

geen betrekking op uw persoonlijke problemen (CG,p.2,6). Bijgevolg kan ook dit document

voorgaande appreciatie niet 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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekster voert aangaande de motieven met betrekking tot de weigering van de

vluchtelingenstatus aan dat de vaststelling dat zij geen concrete informatie of bewijs kan verschaffen

niets afdoet van de gevaarsituatie waarin zij was terechtgekomen. Volgens de Oostblokmentaliteit is het

niet ongebruikelijk dat zij niet op de hoogte was gesteld van de spionagepraktijken van haar echtgenoot.

De weinige informatie waarover zij beschikt verzamelde verzoekster via haar zoon. Na de verdwijning

van haar echtgenoot durfde zij niet openlijk te zoeken uit vrees opgepakt te worden. Zij heeft discreet

telefonisch rondgevraagd. Zij wijst erop dat zij sinds 1990 niet meer samenwoonde met haar echtgenoot

waardoor de band tussen hen minder intens was dan die van gemiddelde koppels. Verzoekster was niet

betrokken bij de gerechtelijke afhandeling van het overlijden van haar echtgenoot en is er bijgevolg niet

van op de hoogte. Zelf werd zij vrijgelaten na haar opsluiting gezien men haar van niets kon

beschuldigen.

Zij besluit dat de feiten die zij aangaf overeenstemmen met de werkelijkheid en zij op geen leugen kon

betrapt worden.

2.1.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

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

waarheid te vertellen.

Verzoekster legt geen enkel begin van bewijs neer ter staving van haar voorgehouden problemen, noch

van de identiteit of het overlijden van haar echtgenoot. Zij ondernam ook geen ernstige pogingen alsnog

enige stavingstukken te bekomen, niettegenstaande zij sinds september 2008 in België verblijft en

hiertoe ruimschoots de tijd had. Zij liet zelfs na enige inlichtingen in te winnen betreffende het lot van

haar echtgenoot. De loutere bewering dat zij discreet telefonisch rondvroeg vindt geen steun in het

administratief dossier daar verzoekster verklaarde dat zij helemaal niet wist wie zij zou moeten bellen

(gehoorverslag van 30 november 2009, p. 8). Van verzoekster, die haar land van herkomst ontvlucht uit

vrees voor vervolging naar aanleiding van de politieke activiteiten van haar familie, en de hieruit

voortvloeiende moord op haar echtgenoot, kan redelijkerwijs verwacht worden dat zij inlichtingen tracht

in te winnen omtrent de aard van deze activiteiten en de omstandigheden van de moord. Verzoekster

voldoet allerminst aan deze verwachting, hoewel zij beweert wel contact te hebben onderhouden met

haar zoon en ook diens vrienden te hebben gecontacteerd. Haar nalatigheid en de ontstentenis van een

concreet bewijsstuk zonder dat hiervoor een plausibele verklaring is, vormen een uiterst negatieve

indicatie met betrekking tot verzoeksters geloofwaardigheid.
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Bovendien blijkt dat verzoeksters verklaringen aangaande het profiel van haar zoon en van haar

echtgenoot niet eensluidend zijn. Zij verklaarde eerst vastberaden en met zekerheid dat echtgenoot en

zoon valselijk beschuldigd zouden zijn van spionage (stuk 8 van het administratief dossier, vragenlijst

vraag 3.5), maar stelde naderhand dat “zij van beide naties hielden” (gehoorverslag p.4). Een verwijzing

naar de ‘Oostblokmentaliteit’ vormt geen plausibele verklaring voor deze tegenstrijdigheid. Verzoeksters

betoog beperkt zich tot het herhalen van een aantal afgelegde verklaringen, het opwerpen van loutere

niet-gestaafde beweringen en het tegenspreken van de door de Commissaris-generaal getrokken

conclusies. De Raad treedt de Commissaris-generaal bij waar hij stelt dat doordat verzoekster geen

enkele materiële aanwijzing van haar problemen aanbrengt en tevens incoherente verklaringen aflegt,

zij haar vluchtrelaas niet aannemelijk maakt. Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat geen

enkele bepaling of beginsel de asielinstanties verplicht de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen

om het statuut van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus te verkrijgen en de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen. De bestreden beslissing is, waar de erkenning van

de vluchtelingenstatus geweigerd wordt, gesteund op pertinente gronden die de Raad beaamt en

overneemt.

2.2.1. Verzoekster voert aan dat zij, als slachtoffer van de wanpraktijken in haar land van herkomst, in

deze omstandigheden niet kan terugkeren. Zij steunt haar vraag om de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op haar vluchtrelaas en verwijst ook naar de recente politieke actualiteit in Georgië.

2.2.2. In zoverre verzoekster haar vraag voor subsidiaire bescherming op haar asielrelaas steunt, dient

vastgesteld te worden dat, omwille van de niet-aannemelijkheid van dit relaas, zij evenmin aannemelijk

maakt dat zij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a en

b van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Bovendien is geen gegeven voorhanden dat in Georgië actueel gezien een situatie van willekeurig

geweld ten gevolge van een internationaal of binnenlands conflict heerst, zodat evenmin toepassing kan

worden gemaakt van artikel 48/4, § 2, c van voormelde wet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend en tien door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


