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nr. 96 461 van 31 januari 2013

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 12 september 2012

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

staatlozen van 10 augustus 2012.

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 18 september 2012 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 november 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. PAUL, die loco advocaat H. VAN VRECKOM verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaart het Georgische staatsburgerschap te bezitten en van Georgische origine te zijn. U

bent geboren in Tbilisi (Georgië), waar u ook woont.

Sinds 1999 of 2000 bent u een aanhanger van de oppositiepartij Labour Party. In naam van deze

partij woont u talrijke meetings en betogingen bij. Als er verkiezingen zijn, gaat u ook affiches

aanplakken op straat voor de kandidaten van Labour.
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Tijdens een massabetoging tegen het regime van president Saakashvili in september 2007 wordt u

door de ordediensten aangevallen en meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt u zodanig

geslagen dat u ernstige nierschade oploopt. Vanaf dat moment heeft u nood aan medische behandeling,

meer bepaald nierdialyse.

Vanaf november 2007 ontvangt u talrijke dreigtelefoons waarbij u opgedragen wordt niet meer deel te

nemen aan betogingen en voor de Nationale Beweging te stemmen.

U houdt zich een tijdje politiek afzijdig, maar vanaf de lente van 2008 neemt u opnieuw deel

aan betogingen.

Na 2008 neemt de intensiteit van de dreigtelefoons af omdat u zich minder politiek actief opstelt. Dat

gaat immers niet wegens uw nierziekte.

Uiteindelijk verlaat u Georgië op 23 oktober 2010. Vanuit Tbilisi neemt u het vliegtuig naar Minsk (Wit-

Rusland). Daar aangekomen, gaat u met een taxi naar Brest, waar u de Poolse grens oversteekt met

een andere taxi. Diezelfde chauffeur brengt u daarna via Polen en Duitsland naar België, waar u op 25

oktober 2010 aankomt en diezelfde dag asiel aanvraagt.

Eens u in België bent, verneemt u dat uw vrouw sinds het oprichten van de oppositiebeweging

Qartuli Ocneba van Bidzina Ivanishvili ook dreigtelefoons krijgt en ze vaak wordt opgeroepen naar het

gebouw van de Nationale Beweging, waar haar opgedragen wordt voor het huidige regime te stemmen.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten voor aan de Belgische

asielinstanties: uw originele interne Georgische identiteitskaart, uw originele rijbewijs, een kopie van een

Georgisch medisch attest, een kopie van een Belgisch medisch attest en een kopie van de bijlage van

uw aanvraag tot medische regularisatie in België.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest te sterven vanwege

uw politieke activiteiten voor de oppositiepartij Labour Party. U bent op de vlucht voor het huidige

politieke regime in uw land dat u in 2007 zodanig toetakelde dat u ernstige nierproblemen kreeg (CGVS

p. 6).

Het Commissariaat-generaal kan echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas.

Ten eerste stelt het Commissariaat-generaal zich vragen bij uw politiek profiel; u verklaart een

actieve voorstander te zijn van Labour Party en veel deelgenomen te hebben aan meetings en

protestacties (CGVS p. 6).

Het is echter opvallend dat u hierover bijzonder vaag blijft.

Als u meermaals gevraagd wordt aan welke concrete meetings en betogingen u dan deelnam, verklaart

u eerst dat u in het algemeen de straat op ging tegen de willekeurige moorden in Georgië en voor het

stimuleren van kleine zelfstandigen, daarna dat elke betoging dat thema had en ten slotte dat u bij elke

meeting die doorging aanwezig was.

Als u daarop een vierde keer gevraagd wordt bij welke concrete meetings of betogingen u aanwezig

was, verklaart u dat u dat niet kan zeggen.

Ook blijkt u geen antwoord te kunnen geven op de vraag hoeveel meetings u bijwoonde (’in het

algemeen te zeggen, ging ik heel vaak. Ik kan niet zeggen hoeveel’).

Daarnaast verklaart u dat u bij verkiezingen affiches ging plakken voor de Labour-kandidaten, onder

andere voor Shatberashvili, Dzagania en Gugava.

Voor welke concrete verkiezingen u voor welke kandidaten dan ging plakken, blijkt u evenwel niet te

kunnen zeggen (CGVS p. 9-10).

Verder verklaart u dat u vaak ‘naast de mensen stond en uw mening zei over de onrechtvaardigheid van

de huidige regering’ (CGVS p. 6).

Als u tweemaal gevraagd wordt waar en wanneer u precies wat verkondigde, verklaart u uiteindelijk

’Hoe kan ik dat zeggen? Die meetings waren heel vaak. Ik ben er zo vaak geweest dat ik geen enkele

kan concretiseren. Er waren altijd dezelfde eisen op die meetings. Er waren meetings telkens de

regering zijn beloftes niet nakwam.’ (CGVS p. 10); wat echter nog steeds geen concreet antwoord

inhoudt op de vraag.

Deze verklaringen zijn dermate vaag en incoherent dat het Commissariaat-generaal gegronde reden

heeft om te twijfelen aan uw werkelijke politieke engagement. Immers, als u daadwerkelijk een heel

actief lid van de Labour Party zou zijn geweest en bij meetings het woord nam, kan van u redelijkerwijs

verwacht worden dat u concreter kan aangeven bij welke betogingen u aanwezig was, waar en wanneer

u daarbij het woord nam en bij welke verkiezingen u affiches ging plakken.

Aangezien dit in uw geval niet zo is, rijst het vermoeden dat u zich een meer uitgesproken politiek profiel

wil aanmeten dan u in werkelijkheid had.
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Ten tweede wordt ook de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde problemen ondermijnd

door een aantal opvallende elementen doorheen uw verklaringen.

U verklaart dat uw problemen begonnen in september 2007 toen u tijdens een massademonstratie

in Tbilisi door de ordediensten aangevallen en meegenomen werd; in het politiekantoor werd u

geslagen (waardoor u een ernstige nieraandoening opliep) en diezelfde dag achtergelaten langs de weg

naar Gori, waar uw vrouw u kwam ophalen (CGVS p. 6-7).

Wanneer in september 2007 dat was, weet u niet (CGVS p. 10-11).

Het is echter vreemd dat u niet zou kunnen aangeven wanneer in september 2007 u meegenomen en

geslagen werd door de ordediensten.

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

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt immers dat de massabetogingen waarover u spreekt,

begonnen op 27 september 2007. Aangezien deze protesten voor de Georgische samenleving een

belangrijke mijlpaal vormden in de recente politieke geschiedenis van het land en ook voor u persoonlijk

een ingrijpende gebeurtenis betekenden (u zou dan immers dermate geslagen zijn geweest dat u

blijvende ernstige schade aan uw nieren zou hebben opgelopen– waarover u überhaupt verklaarde dat

u ook daarvoor uw land ontvlucht bent in 2010, CGVS p, 8), kan van u redelijkerwijs verwacht worden

dat u deze betoging en uw bijhorende meename door de ordediensten concreter kan situeren in de tijd.

Dit is in casu niet het geval.

Nog in dit verband legt u een aantal documenten neer (i.e. Georgisch medisch attest, Belgisch medisch

attest en bijlage van uw aanvraag tot medische regularisatie in België, zie documenten 3-5 in

administratief dossier) ter ondersteuning van uw bewering als zou u ernstige nierproblemen hebben als

gevolg van deze slagen door de ordediensten in september 2007 (CGVS p. 4 & p. 7).

Hoewel uit deze documenten blijkt dat u wel degelijk ernstige nierproblemen heeft, tonen deze allerminst

aan dat de slagen van de ordediensten in 2007 daarvan de oorzaak zijn.

Bovendien maakt het Belgische attest melding van een slechtwerkende nier nadat u reeds vanaf 3

augustus 2007 hemodialyse kreeg toegediend in het kader van een chronische nierziekte en een

kwaadaardige overdruk in de aders.

Dit vond dus plaats vóór september 2007, hoewel u verklaarde dat u uw nierproblemen pas opliep in

september 2007 door de slagen van de ordediensten – deze tijdsindeling wat betreft het ontstaan van

uw nierproblemen klopt dus niet.

Bijgevolg bewijzen deze documenten op geen enkele wijze uw bewering dat de slagen van

de ordediensten de oorzaak zouden zijn van uw nierproblemen.

Daarnaast verklaart u dat u dreigtelefoons kreeg vanaf ongeveer november 2007 (CGVS p. 8).

Als u gevraagd wordt hoeveel zulke telefoons u dan kreeg, antwoordt u ’Hoe denkt u dat ik dat kan

zeggen? Miljoenen keren waarschijnlijk’ (CGVS p. 11).

Als u daadwerkelijk telefonisch bedreigd werd, kan van u nochtans verwacht worden dat u op deze

vraag een accurater antwoord geeft dan het uwe.

Ook op de vraag hoeveel keer uw vrouw na uw vertrek uit Georgië nog effectief opgeroepen werd naar

de Nationale Beweging, zoals u beweert, geeft u een dergelijk weinig omvattend antwoord: ’Ze wordt

heel vaak opgeroepen. Hoe kan ik dat zeggen? Soms één keer. Ze wordt elke week en elke

maand opgeroepen. Soms twee keer per dag, soms meer. Ik weet het niet. Ze zeggen altijd dat ze

een meerderjarige zoon heeft en dat ze voor hen moeten stemmen. Anders zou ze haar job en

zaak verliezen.’ (CGVS p. 12).

Aangezien deze elementen de kern van uw asielrelaas raken, kon nochtans van u verwacht worden dat

u hierover meer concrete en gedetailleerde informatie zou kunnen verschaffen, wat in casu niet het

geval is.

Verder verklaart u dat Shalva Natelashvili, leider van de Labour Party, op de hoogte is van

uw problemen omdat u hem daarvan zelf op de hoogte bracht – u sprak hem daarover toen u hem zag

op meetings en in het partijkantoor.

Onmiddellijk daarna echter wijzigt u uw verklaringen en zegt u dat Natelashvili niet rechtstreeks sprak,

maar dat hij wel op de hoogte is van uw problemen.

Als u gevraagd wordt waarom u dan eerst zei dat u hem wel zelf sprak over uw problemen, zegt u ’Ik

heb hem nooit zo gesproken zoals ik hier nu tegenover u zit. Natelashvili hoorde dat wel. Hij vroeg nooit

aan iemand concreet wat er scheelde’ (CGVS p. 12-13).

Dit antwoord vormt echter geen afdoende verklaring waarom u zich op dit punt tegenspreekt.

Ook verklaart u dat uw zaak (het geldwisselkantoor), die op naam van uw vrouw geregistreerd stond,

nooit in handen van iemand anders is geweest en dat u behalve dat geldwisselkantoor geen andere

zaken of winkels had (CGVS p. 11).

Als u daarop geconfronteerd wordt met uw eerdere verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) waar u verklaard had dat mensen van de huidige regering uw winkel wilden afnemen maar dat u

kon vermijden deze aan hen af te staan door uw winkel te verkopen met hulp van de directeur van de
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bazaar (CGVS vragenlijst dd. 24.11.2010 p. 2 vraag 3.5), verklaart u dat dat uw zaak niet was maar van

een vriend.

Als u er dan op gewezen wordt dat u op DVZ wel degelijk had gezegd dat dat uw eigen zaak was

(CGVS vragenlijst dd. 24.11.2010 p. 2 vraag 2.11 b), verklaart u dat was niet mijn zaak, maar was

geregistreerd op naam van mijn vriend. Ik werkte wel soms samen met hem.’ (CGVS p. 12).

Echter, het louter achteraf aanpassen van uw eerdere verklaringen op DVZ, kan geen verschoning

vormen voor dit punt waarop u zich eerst had tegengesproken.

Als u effectief problemen had met de autoriteiten van uw land omwille van uw politieke activiteiten, kan

van u verwacht worden dat u gelijklopende verklaringen aflegt over deze essentiële elementen van de

problemen die u zou hebben meegemaakt, meer bepaald het feit of u al dan niet met Natelashvili sprak

over uw persoonlijke problemen en het feit of u uw winkel al dan niet noodgedwongen verkocht. Zoals

hier aangetoond werd, is dit echter niet het geval.

Voorts verklaart u dat u van oktober 2007 tot april 2008 geen financiering kreeg voor de

medische behandeling van uw nierproblemen omdat u tot de oppositie behoorde – dat werd u ook zo

letterlijk gezegd (CGVS p. 7).

Echter, dit is niet geloofwaardig vanwege uw ongeloofwaardig politiek profiel (zie boven).

Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u vanaf april 2008 wel degelijk medische behandeling kreeg,

überhaupt in een staatsziekenhuis (CGVS p. 7).

Dat u niet zou kunnen rekenen op medische behandeling vanwege de overheid omdat u tot de oppositie

behoorde, is dus weinig aannemelijk.

Dat de medische voorzieningen voor nierpatiënten in Georgië niet toereikend zijn zoals u aangeeft, is

een andere zaak die niets te maken heeft met (systematische) vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie (zie opmerking onderaan).

Dit erkent u ook door te verklaren dat het lage niveau van gezondheidszorg in Georgië voor iedereen in

Georgië geldt en in het algemeen zo is (CGVS p. 8).

Daarnaast komt uw bewering als zou u problemen hebben met de autoriteiten van uw land volledig

op de helling te staan wegens het feit dat u nog tweemaal bewust in contact bent gekomen met

deze autoriteiten zonder dat u daarbij problemen ondervond.

Zo blijkt dat u zich op 1 september 2008 en begin oktober 2010 persoonlijk bij de autoriteiten van uw

land ging aanmelden om respectievelijk een interne identiteitskaart en een internationaal paspoort op te

halen. Daarbij ondervond u beide keren geen problemen (CGVS p. 4-5 + document 1 in administratief

dossier).

Indien u daadwerkelijk vervolgd zou worden door de autoriteiten van uw land wegens uw politieke

activiteiten, is het ondenkbaar dat u van diezelfde autoriteiten probleemloos deze documenten zou

kunnen bekomen.

Bovendien verklaart u met dit internationaal paspoort op 23 oktober 2010 met het vliegtuig vanuit Tbilisi

naar Minsk (Wit-Rusland) gevlogen te zijn; op de luchthaven van Tbilisi was er een identiteitscontrole

aan de hand van dit paspoort, maar daarbij ondervond u geen enkel probleem (CGVS p. 5).

Als u vanaf september 2007 daadwerkelijk geviseerd zou worden door de autoriteiten van uw land, is

het uiterst ongeloofwaardig dat u met uw internationaal paspoort in oktober 2010 probleemloos uw land

verlaten zou kunnen hebben.

Indien u daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging koestert ten aanzien van de autoriteiten

van uw land van herkomst, is het bovendien niet aannemelijk dat u een dergelijk risico zou nemen.

Hierdoor wordt bijgevolg niet enkel de geloofwaardigheid van uw asielrelaas, maar ook de ernst van de

door u aangehaalde vrees ernstig ondermijnd.

Wat betreft uw reisroute en uw internationaal paspoort ten slotte, verklaart u uw paspoort in

Brest (Wit-Rusland) aan de chauffeur te hebben gegeven die met u over de Poolse grens reed. Wat die

man met uw paspoort gedaan heeft weet u niet. Over de grensovergang tussen Wit-Rusland en

Polen verklaart u dat deze man u er in de wagen naartoe reed, dat hij daar uitstapte, maar u bleef zitten,

dat hij ergens binnenging, terugkwam en zei dat er geen probleem was. U verklaart dat er geen visum in

uw paspoort stond.

Als u gevraagd wordt hoe het dan komt dat u de Europese Unie zonder probleem binnen raakte,

verklaart u ’dat weet ik niet. Dat moet die man weten’ (CGVS p. 5-6).

Deze verklaringen zijn echter ongeloofwaardig.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt immers dat er bij binnenkomst van Europa en de

Schengenzone – en in het bijzonder via Polen – strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de

mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze.

Het is dan ook niet geloofwaardig dat u zonder enige persoonlijke identiteitscontrole, zonder visum en

zonder te weten hoe u erin slaagde probleemloos de grens over te steken.
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Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u bewust mogelijk belangwekkende informatie en/of documenten

achterhoudt voor de Belgische asielinstanties in verband met het moment, de wijze waarop en/of de

redenen waarom u uit uw land vertrokken bent. Dit ondermijnt nogmaals de algemene

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Gelet op bovenstaande elementen dient geconcludeerd te worden dat er geen geloof kan

worden gehecht aan uw bewering als zou u door de autoriteiten van uw land vervolgd worden wegens

uw politieke activiteiten voor de Labour Party.

De documenten die u neerlegt, veranderen hier niets aan.

Uw interne Georgische identiteitskaart en uw rijbewijs bevatten immers louter informatie over

uw identiteit die hier niet betwist wordt.

De attesten omtrent uw medische situatie hebben, zoals hierboven reeds werd aangetoond, geen

enkele bewijswaarde ten opzichte van de problemen die u meegemaakt zou hebben.

Nog in dit verband verklaart u dat u in 2010 niet enkel vertrok uit Georgië omwille van uw politieke

activiteiten maar ook omwille van uw gezondheidsproblemen (CGVS p. 8), waarvan reeds

werd aangetoond dat er geen causaal verband is met uw vermeende politieke activiteiten (zie boven).

Bijgevolg dient hierover opgemerkt te worden dat de door u ingeroepen medische redenen in se

geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming.

U dient zich voor de beoordeling van deze medische elementen te richten tot de geëigende procedure.

Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 12 september 2012 een schending aan van artikel 1 van

het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli

1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag) en van de artikelen 48/3

en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Wat betreft zijn politiek profiel volhardt verzoeker in zijn verklaringen “dat hij een actieve voorstander is

van Labour Party en veel heeft deelgenomen aan meetings en protestacties”.

Hij stelt van mening te zijn dat hij (zie het verzoekschrift, p. 7) “voldoende concrete antwoorden heeft

verschaft” en laat gelden dat de commissaris-generaal steeds dezelfde vraag bleef stellen, waardoor

verzoeker zijn antwoord op een andere wijze verwoordde om duidelijker te zijn; volgens hem moet daar

niets meer achter gezocht worden, “zeker geen tegenstrijdigheid” (zie p. 7). Verzoeker is van mening dat

de commissaris-generaal volledig voorbij gaat aan de concrete antwoorden die hij kon geven over de

Labour Party.

Aangaande zijn problemen in september 2007, laat verzoeker gelden dat hij de juiste datum niet kon

geven (zie p. 8) “omdat hij die niet meer kende tijdens het interview”; volgens hem was zijn antwoord

echter “voldoende concreet”. Verder wijst hij op de ernstige nierproblemen die hij kreeg als gevolg van

de slagen in september 2007.

Verzoeker is eveneens van mening dat zijn antwoorden omtrent de dreigtelefoons (zie p. 8) “voldoende

concreet” waren; hij voegt er aan toe dat van hem niet verwacht kan worden (zie p. 8) “dat hij een lijst

bijhoudt van de telefonische oproepen”. Volgens verzoeker kan dit zeker niet verwacht worden van een

asielzoeker en gaat de commissaris-generaal voorbij aan het (zie p. 9) “menselijk aspect en de

beperkingen van het geheugen”.

Betreffende de oproepingen voor zijn vrouw, wijst hij op het feit dat hij toen niet aanwezig was in

Georgië, dat hij afhankelijk is van de informatie die hij krijgt van zijn echtgenote en dat ook zij geen lijst

heeft bijgehouden van het aantal telefoons.

Aangaande de tegenstrijdigheden omtrent Shalva Natelashvili, laat verzoeker gelden dat hij deze laatste

niet rechtstreeks en persoonlijk heeft aangesproken, maar dat die wel op de hoogte is van zijn

problemen.

Hij stelt tevens dat de winkel die verkocht werd niet zijn eigen winkel was, maar wel deze van een vriend

met wie hij soms samenwerkte.

Verzoeker voert aan dat hij de mogelijke tegenstrijdigheden trachtte toe te lichten, maar dat de

commissaris-generaal zijn toelichting naast zich neerlegt door de stellen dat een aanpassing van een

verklaring geen verschoning vormt voor de tegenspraak; volgens verzoeker verschafte hij telkens
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verduidelijking aan zijn antwoorden, wat zeker geen tegenstrijdigheid is. Verzoeker vraagt zich af (zie p.

9) “wat het nut is van asielzoekers met een “tegenstrijdigheid” te confronteren als een aangepaste

verklaring toch niet in overweging zal worden genomen”.

Zijn contacten met de autoriteiten nemen volgens verzoeker (zie p. 10) “niet weg dat verzoekers verhaal

daardoor ongeloofwaardig zou zijn, quod non”.

Aangaande de reisroute en het internationaal paspoort, wijst verzoeker erop dat de informatie van de

commissaris-generaal spreekt van een mogelijkheid om grondig te worden ondervraagd bij de

grenscontrole, (zie p. 10) “wat wil zeggen dat dit niet voor elke persoon het geval is”.

Volgens hem kunnen de rol en de connecties van de smokkelaars daarbij niet onderschat worden en

moet elk geval individueel beoordeeld worden. Verder onderstreept verzoeker dat de informatie in het

administratief dossier dateert van 2006 en 2008.

Betreffende de subsidiaire bescherming, voert verzoeker een schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij stelt dat in het kader van de subsidiaire bescherming, enkel zijn medische problemen werden

behandeld en dat de commissaris-generaal in alle talen zweeg over de actuele situatie in het land van

herkomst, terwijl uit het administratief dossier volgens verzoeker het onstabiele karakter in Georgië blijkt.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en van hem de vluchtelingenstatus te erkennen,

in ondergeschikte orde hem de subsidiaire bescherming toe te kennen.

2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag geen directe werking

heeft binnen de Belgische rechtsorde zodat de aangevoerde schending ervan niet dienstig is.

De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker uiteen

valt in twee delen.

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

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 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 het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing betwist

en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt

moet worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

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

vluchtelingen en 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.

2.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.4. 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 (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

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 (RvS 7 oktober 2008, nr.
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186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.5. De commissaris-generaal stelde in zijn beslissing vooreerst vast dat verzoeker zijn politiek profiel

niet aannemelijk maakt omwille van de vage verklaringen die hij daaromtrent aflegde.

In zijn verzoekschrift poneert verzoeker “dat hij een actieve voorstander is van Labour Party en veel

heeft deelgenomen aan meetings en protestacties”; hij stelt van mening te zijn dat hij “voldoende

concrete antwoorden heeft verschaft” en hij verklaart dat de commissaris-generaal steeds dezelfde

vraag bleef stellen, waardoor verzoeker zijn antwoord op een andere wijze verwoordde om duidelijker te

zijn; volgens hem moet daar niets meer achter gezocht worden, “zeker geen tegenstrijdigheid”.

De Raad wijst erop dat van een asielzoeker nochtans mag worden verwacht dat hij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de

beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in

iedere fase van het onderzoek.

Tevens wijst de Raad erop dat de commissaris-generaal zijn beslissing neemt op grond van de feitelijke

elementen zoals die hem werden aangereikt door de asielzoeker. De bewijslast inzake de gegrondheid

van een asielaanvraag rust dan ook in beginsel op de asielzoeker zelf; zoals iedere burger die om een

erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken, quod non in casu, gelet op verzoekers uiterst vage verklaringen omtrent zijn

politieke activiteiten.

Van verzoeker kan inderdaad verwacht worden dat hij zeer concreet kan aangeven bij welke betogingen

hij aanwezig was, waar en wanneer hij daarbij het woord nam en bij welke verkiezingen hij affiches ging

plakken.

Deze vaststellingen keren zich tegen de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen.

Dat verzoeker wel antwoorden kon geven op de vragen over de “Labour Party”, doet geen afbreuk aan

de vaagheden en onwetendheden in verzoekers verklaringen aangaande zijn voorgehouden politieke

bedrijvigheid.

Met betrekking tot het incident in september 2007 stelde de commissaris-generaal:

“U verklaart dat uw problemen begonnen in september 2007 toen u tijdens een massademonstratie

in Tbilisi door de ordediensten aangevallen en meegenomen werd; in het politiekantoor werd u

geslagen (waardoor u een ernstige nieraandoening opliep) en diezelfde dag achtergelaten langs de weg

naar Gori, waar uw vrouw u kwam ophalen (CGVS p. 6-7). Wanneer in september 2007 dat was, weet u

niet (CGVS p. 10-11).

Het is echter vreemd dat u niet zou kunnen aangeven wanneer in september 2007 u meegenomen en

geslagen werd door de ordediensten.

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

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt immers dat de massabetogingen waarover u spreekt,

begonnen op 27 september 2007.

Aangezien deze protesten voor de Georgische samenleving een belangrijke mijlpaal vormden in de

recente politieke geschiedenis van het land en ook voor u persoonlijk een ingrijpende gebeurtenis

betekenden (u zou dan immers dermate geslagen zijn geweest dat u blijvende ernstige schade aan uw

nieren zou hebben opgelopen– waarover u überhaupt verklaarde dat u ook daarvoor uw land ontvlucht

bent in 2010, CGVS p, 8), kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u deze betoging en uw

bijhorende meename door de ordediensten concreter kan situeren in de tijd.

Dit is in casu niet het geval.”

In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan dat hij de juiste datum niet kon opgeven “omdat hij die niet

meer kende tijdens het interview”; volgens hem was zijn antwoord echter “voldoende concreet”. Verder

wijst hij op de ernstige nierproblemen die hij kreeg als gevolg van de slagen in september 2007.

De Raad wijst erop dat van een asielzoeker verwacht kan worden dat hij belangrijke gebeurtenissen in

zijn asielrelaas naar plaats en tijd kan situeren, zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn

vlucht, vermits kan verwacht worden dat deze gebeurtenissen, ongeacht de traumatische ervaring, in

het geheugen gegrift zouden staan zo ze zich in werkelijkheid voorgedaan hebben.



RvV X - Pagina 8

Verzoeker maakt met zijn bewering dat hij ernstige nierproblemen kreeg als gevolg van de slagen in

september 2007, overigens niet aannemelijk dat dit hem ervan zou weerhouden hebben volwaardige

verklaringen af te leggen bij de asieldiensten.

Verzoeker laat de overige motivering dienaangaande in de bestreden beslissing onbesproken, waardoor

deze onverkort blijft en door de Raad wordt overgenomen:

“Nog in dit verband legt u een aantal documenten neer (i.e. Georgisch medisch attest, Belgisch medisch

attest en bijlage van uw aanvraag tot medische regularisatie in België, zie documenten 3-5 in

administratief dossier) ter ondersteuning van uw bewering als zou u ernstige nierproblemen hebben als

gevolg van deze slagen door de ordediensten in september 2007 (CGVS p. 4 & p. 7).

Hoewel uit deze documenten blijkt dat u wel degelijk ernstige nierproblemen heeft, tonen deze allerminst

aan dat de slagen van de ordediensten in 2007 daarvan de oorzaak zijn. Bovendien maakt het

Belgische attest melding van een slechtwerkende nier nadat u reeds vanaf 3 augustus 2007

hemodialyse kreeg toegediend in het kader van een chronische nierziekte en een kwaadaardige

overdruk in de aders.

Dit vond dus plaats vóór september 2007, hoewel u verklaarde dat u uw nierproblemen pas opliep in

september 2007 door de slagen van de ordediensten – deze tijdsindeling wat betreft het ontstaan van

uw nierproblemen klopt dus niet.

Bijgevolg bewijzen deze documenten op geen enkele wijze uw bewering dat de slagen van

de ordediensten de oorzaak zouden zijn van uw nierproblemen.”

Uit wat voorafgaat staat vast dus dat verzoeker in augustus 2007, reeds een chronische nierziekte had,

wat zijn verklaring dat zijn nierproblemen ontstonden ten gevolge van slagen door ordediensten in

september 2007, ontkracht.

Ook deze vaststellingen vernietigt de geloofwaardigheid van verzoeker.

Aangaande de dreigtelefoons, is de commissaris-generaal van oordeel dat “Daarnaast verklaart u dat u

dreigtelefoons kreeg vanaf ongeveer november 2007 (CGVS p. 8).

Als u gevraagd wordt hoeveel zulke telefoons u dan kreeg, antwoordt u ’Hoe denkt u dat ik dat kan

zeggen? Miljoenen keren waarschijnlijk’ (CGVS p. 11). Als u daadwerkelijk telefonisch bedreigd werd,

kan van u nochtans verwacht worden dat u op deze vraag een accurater antwoord geeft dan het uwe.

Ook op de vraag hoeveel keer uw vrouw na uw vertrek uit Georgië nog effectief opgeroepen werd naar

de Nationale Beweging, zoals u beweert, geeft u een dergelijk weinig omvattend antwoord: ’Ze wordt

heel vaak opgeroepen. Hoe kan ik dat zeggen? Soms één keer. Ze wordt elke week en elke

maand opgeroepen. Soms twee keer per dag, soms meer. Ik weet het niet. Ze zeggen altijd dat ze

een meerderjarige zoon heeft en dat ze voor hen moeten stemmen. Anders zou ze haar job en

zaak verliezen.’ (CGVS p. 12).”

In zijn verzoekschrift verweert verzoeker zich door te stellen dat van hem niet verwacht kan worden “dat

hij een lijst bijhoudt van de telefonische oproepen”; volgens verzoeker kan de commissaris-generaal dit

niet verwachten van een asielzoeker en gaat deze voorbij aan het “menselijk aspect en de beperkingen

van het geheugen”.

Betreffende zijn vage antwoorden omtrent de oproepingen van zijn vrouw, stelt verzoeker dat hij toen

niet aanwezig was in Georgië, dat hij afhankelijk is van de informatie die hij krijgt van zijn echtgenote en

dat ook zij geen lijst heeft bijgehouden van het aantal telefoons.

De Raad wijst er nogmaals op dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid

en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op een volledige en correcte manier aanbrengt.

De asielzoeker dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

verhoor daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure (RvS 10 oktober 2006, nr. 163.364).

In casu kon verzoeker niet eens een benadering geven van het aantal dreigtelefoons dat hij ontving

vanaf ongeveer november 2007, noch kon verzoeker een enigszins concreet antwoord bieden op de

vraag hoeveel keer zijn vrouw na zijn vertrek uit zijn land van herkomst, opgeroepen werd naar de

Nationale Beweging.

Zijn verweer dat hij toen niet aanwezig was in Georgië en dat hij afhankelijk was van de informatie die hij

krijgt van zijn vrouw wordt niet aanvaard; van verzoeker kan immers worden verwacht dat hij ernstige

pogingen onderneemt om zich te informeren met betrekking tot de essentiële elementen van zijn

asielrelaas waarvan hij geen kennis heeft.

Ook deze vage verklaringen doen zijn geloofwaardigheid.

Verder stelde de commissaris-generaal nog enkele tegenstrijdigheden vast in verzoekers verklaringen:
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“Verder verklaart u dat Shalva Natelashvili, leider van de Labour Party, op de hoogte is van

uw problemen omdat u hem daarvan zelf op de hoogte bracht – u sprak hem daarover toen u hem zag

op meetings en in het partijkantoor.

Onmiddellijk daarna echter wijzigt u uw verklaringen en zegt u dat Natelashvili niet rechtstreeks sprak,

maar dat hij wel op de hoogte is van uw problemen.

Als u gevraagd wordt waarom u dan eerst zei dat u hem wel zelf sprak over uw problemen, zegt u ’Ik

heb hem nooit zo gesproken zoals ik hier nu tegenover u zit. Natelashvili hoorde dat wel. Hij vroeg nooit

aan iemand concreet wat er scheelde’ (CGVS p. 12-13).

Dit antwoord vormt echter geen afdoende verklaring waarom u zich op dit punt tegenspreekt.

Ook verklaart u dat uw zaak (het geldwisselkantoor), die op naam van uw vrouw geregistreerd stond,

nooit in handen van iemand anders is geweest en dat u behalve dat geldwisselkantoor geen andere

zaken of winkels had (CGVS p. 11).

Als u daarop geconfronteerd wordt met uw eerdere verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) waar u verklaard had dat mensen van de huidige regering uw winkel wilden afnemen maar dat u

kon vermijden deze aan hen af te staan door uw winkel te verkopen met hulp van de directeur van de

bazaar (CGVS vragenlijst dd. 24.11.2010 p. 2 vraag 3.5), verklaart u dat dat uw zaak niet was maar van

een vriend.

Als u er dan op gewezen wordt dat u op DVZ wel degelijk had gezegd dat dat uw eigen zaak was

(CGVS vragenlijst dd. 24.11.2010 p. 2 vraag 2.11 b), verklaart u dat was niet mijn zaak, maar was

geregistreerd op naam van mijn vriend. Ik werkte wel soms samen met hem.’ (CGVS p. 12).

Echter, het louter achteraf aanpassen van uw eerdere verklaringen op DVZ, kan geen verschoning

vormen voor dit punt waarop u zich eerst had tegengesproken.

Als u effectief problemen had met de autoriteiten van uw land omwille van uw politieke activiteiten, kan

van u verwacht worden dat u gelijklopende verklaringen aflegt over deze essentiële elementen van de

problemen die u zou hebben meegemaakt, meer bepaald het feit of u al dan niet met Natelashvili sprak

over uw persoonlijke problemen en het feit of u uw winkel al dan niet noodgedwongen verkocht. Zoals

hier aangetoond werd, is dit echter niet het geval.”

In zijn verzoekschrift laat verzoeker gelden dat hij Shalva Natelashvili niet rechtstreeks en persoonlijk

heeft aangesproken, maar dat die wel op de hoogte is van zijn problemen.

Hij stelt tevens dat de winkel die verkocht werd, niet zijn eigen winkel was, maar wel deze van een

vriend met wie hij soms samenwerkte.

Volgens verzoeker houden de verduidelijkingen die hij telkens verschafte, geen tegenstrijdigheden in;

verzoeker vraagt zich daarbij af “wat het nut is van asielzoekers met een “tegenstrijdigheid” te

confronteren als een aangepaste verklaring toch niet in overweging zal worden genomen”.

De Raad benadrukt dat een louter herhalen van één versie van de feiten achteraf, zonder elementen

aan te voeren waarom die bepaalde versie de juiste zou zijn, niet dienstig is om de motivering te

weerleggen.

Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard 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 verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in

een ander daglicht te stellen, waar hij in gebreke blijft.

Ook deze vaststellingen doen afbreuk aan verzoekers geloofwaardigheid.

De commissaris-generaal vond het verder niet aannemelijk dat verzoeker nog tweemaal bewust in

contact is gekomen met de autoriteiten van zijn land zonder dat hij daarbij problemen ondervond:

“Zo blijkt dat u zich op 1 september 2008 en begin oktober 2010 persoonlijk bij de autoriteiten van uw

land ging aanmelden om respectievelijk een interne identiteitskaart en een internationaal paspoort op te

halen. Daarbij ondervond u beide keren geen problemen (CGVS p. 4-5 + document 1 in administratief

dossier).

Indien u daadwerkelijk vervolgd zou worden door de autoriteiten van uw land wegens uw politieke

activiteiten, is het ondenkbaar dat u van diezelfde autoriteiten probleemloos deze documenten zou

kunnen bekomen.

Bovendien verklaart u met dit internationaal paspoort op 23 oktober 2010 met het vliegtuig vanuit Tbilisi

naar Minsk (Wit-Rusland) gevlogen te zijn; op de luchthaven van Tbilisi was er een identiteitscontrole

aan de hand van dit paspoort, maar daarbij ondervond u geen enkel probleem (CGVS p. 5).

Als u vanaf september 2007 daadwerkelijk geviseerd zou worden door de autoriteiten van uw land, is

het uiterst ongeloofwaardig dat u met uw internationaal paspoort in oktober 2010 probleemloos uw land

verlaten zou kunnen hebben.

Indien u daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging koestert ten aanzien van de autoriteiten

van uw land van herkomst, is het bovendien niet aannemelijk dat u een dergelijk risico zou nemen.
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Hierdoor wordt bijgevolg niet enkel de geloofwaardigheid van uw asielrelaas, maar ook de ernst van de

door u aangehaalde vrees ernstig ondermijnd.”

In zijn verzoekschrift poneert verzoeker dat de contacten met de autoriteiten “niet (wegnemen) dat

verzoekers verhaal daardoor ongeloofwaardig zou zijn, quod non”.

Deze loutere tegenwerping volstaat niet om de omstandige motivering in de bestreden beslissing te

weerleggen; de Raad neemt de motivering dienaangaande integraal over.

Tot slot merkte de commissaris-generaal het volgende op met betrekking tot verzoekers vlucht:

“Wat betreft uw reisroute en uw internationaal paspoort ten slotte, verklaart u uw paspoort in

Brest (Wit-Rusland) aan de chauffeur te hebben gegeven die met u over de Poolse grens reed. Wat die

man met uw paspoort gedaan heeft weet u niet.

Over de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen verklaart u dat deze man u er in de wagen

naartoe reed, dat hij daar uitstapte, maar u bleef zitten, dat hij ergens binnenging, terugkwam en zei dat

er geen probleem was.

U verklaart dat er geen visum in uw paspoort stond. Als u gevraagd wordt hoe het dan komt dat u de

Europese Unie zonder probleem binnen raakte, verklaart u ’dat weet ik niet. Dat moet die man weten’

(CGVS p. 5-6).

Deze verklaringen zijn echter ongeloofwaardig.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt immers dat er bij binnenkomst van Europa en de

Schengenzone – en in het bijzonder via Polen – strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de

mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze.

Het is dan ook niet geloofwaardig dat u zonder enige persoonlijke identiteitscontrole, zonder visum en

zonder te weten hoe u erin slaagde probleemloos de grens over te steken.”

In zijn verzoekschrift wijst verzoeker erop dat de informatie van de commissaris-generaal spreekt van

een mogelijkheid om grondig te worden ondervraagd aan de grens, “wat wil zeggen dat dit niet voor elke

persoon het geval is”.

Volgens hem mogen de rol en de connecties van de smokkelaars niet onderschat worden en moet elk

geval individueel beoordeeld worden; hij wijst er nog op dat voormelde informatie dateert van 2006 en

2008.

De loutere beweringen van verzoeker milderen de opgegeven strengheid van de grenscontroles niet; de

Raad vind het ongeloofwaardig in het licht van de bijgevoegde informatie, dat verzoeker zonder enige

persoonlijke identiteitscontrole, zonder visum en zonder te weten hoe alles in zijn werk ging, erin

slaagde probleemloos de grenscontrole voorbij te komen.

De Raad deelt dan ook het vermoeden van de commissaris-generaal dat verzoeker mogelijk

belangwekkende informatie en/of documenten achterhoudt voor de Belgische asielinstanties in verband

met het moment, de wijze waarop en/of de redenen waarom hij uit zijn land vertrokken is.

Ook deze vaststellingen keren zich tegen de geloofwaardigheid van verzoeker.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

Verzoeker laat in zijn verzoekschrift gelden dat in het kader van zijn vraag om subsidiaire bescherming,

enkel de medische problemen worden behandeld en dat de commissaris-generaal in alle talen zwijgt

over de actuele situatie in zijn land van herkomst.

De Raad stelt vast dat deze bewering feitelijke grondslag mist; uit de bestreden beslissing blijkt immers

dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de bestreden beslissing heeft

besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van

de vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt

geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormelde

wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen
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zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.6. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing op een correcte wijze

genomen en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoeker zelf

aangevoerd tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-generaal, bevat de bestreden beslissing

gedetailleerde overwegingen die de beslissing afdoende motiveren.

De commissaris-generaal heeft zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voorbereid en gestoeld op een

correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker werd opgeroepen voor een

verhoor, dat hij tijdens dit verhoor op 31 juli 2012 de kans kreeg om zijn asielmotieven uiteen te zetten

en bewijsstukken neer te leggen, en dat het verhoor plaatsvond met behulp van een tolk die de

Georgische taal machtig is.

Het zorgvuldigheidsbeginsel werd aldus niet geschonden.

3. 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 eenendertig januari tweeduizend dertien

door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


