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nr. 97 444 van 19 februari 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 22 september 2012

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

staatlozen van 22 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 december 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat R. PELLENS

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, 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 een Georgisch staatsburger van gemengd Georgisch-Russische origine te zijn, afkomstig

uit het dorp Kareleti, gelegen in het district Gori, Georgië.

U kende in Georgië problemen omwille van uw gemengde origine. De Georgiërs beschouwden u als

een collaborateur voor de Zuid-Osseten en vice versa.

Zelf wilde u niet betrokken raken in het conflict.

De problemen uitten zich in verbale beledigingen en fysieke aanvallen in periodes dat de situatie rond

Zuid-Ossetië gespannen was.
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Naast problemen omwille van uw gemengde origine, kende u ook ernstige gezondheidsproblemen.

Omdat u onvoldoende geld had, kon er geen precieze diagnose gesteld worden. U kreeg wel medicatie

voorgeschreven.

U verliet uw dorp op 8 of 9 augustus 2008 toen een nieuwe oorlog tussen Georgië en Zuid-Ossetië

losbrak.

Uw woning werd bij een bombardement vernield.

U verbleef ongeveer een maand in Batumi alvorens Georgië te verlaten. U verliet het land op

clandestiene wijze aan boord van een cargoschip. Dat bracht u naar Novorossiysk in Oekraïne. Van

daaruit vertrok u op 18 of 19 september. U werd op clandestiene wijze door een vrachtwagen naar

België gebracht, waar u aankwam op 22 september 2008.

U vroeg asiel aan bij de Belgische autoriteiten op 22 september 2008.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

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

“Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst verlaten hebt omdat u er geen afdoende

medische behandeling van uw ziekte kreeg, en omdat u problemen kende omwille van uw gemengde

origine. (CGVS, p.10, 11)

U denkt dat er u bij een eventuele terugkeer naar Georgië “niets goeds kan overkomen”. U kon dit

echter niet concretiseren. (CGVS, p.14)

Omdat u in een ‘conflictzone’ woonde – u woonde in een dorp in het district Gori, in de richting

van Tskhinvali, i.e. in de buurt van de Zuid-Ossetische-Georgische grens - en van gemengd Georgisch-

Russische origine was, zou u zowel met Georgiërs als met Zuid-Osseten problemen gekend hebben. U

wilde zelf evenwel geen partij kiezen. (CGVS, p.11)

Gevraagd hoe deze problemen zich concreet manifesteerden, gaf u enkel aan dat u verbaal beledigd

werd door de jongeren en er gevechten waren waarbij u betrokken was. (CGVS, p.12)

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

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat kort na de oorlog in augustus 2008 de houding van de

Georgische bevolking jegens personen van Russische of Ossetische afkomst inderdaad gespannen was

in de zones grenzend aan Zuid-Ossetië.

Actueel is de houding van de (Georgische) bevolking in Georgië jegens personen van Russische

afkomst sterk veranderd.

Hoewel er onder grote delen van de bevolking vijandigheid of zelfs haat tegenover Poetin en het Kremlin

heerst, is er van dergelijke gevoelens jegens personen van Russische origine geen sprake.

De geraadpleegde bronnen maken bovendien geen melding van etnisch geïnspireerd geweld

jegens personen van Russische afkomst. Eén vooraanstaande bron (een orgaan van de Raad van

Europa) stelde in 2010 dat de tolerantie binnen de Georgische samenleving ten overstaan van o.a.

etnische Russen hoog blijft, zelfs na de oorlog in 2008. Etnische minderheden hadden bovendien geen

klachten van (ernstige) discriminatie of aanzetten tot haat door de Georgische meerderheid.

Gevraagd of u elders in Georgië kon wonen, stelde u dat dit niet mogelijk was omdat u overal

dezelfde problemen zou kennen omwille van uw origine. (CGVS, p.12) U bevestigde later nogmaals dat

leven elders in Georgië onmogelijk was omwille van uw origine. (CGVS, p.14)

Echter, gelet op bovenvermelde informatie over de situatie van de etnisch Russische minderheid in

Georgië, kan hieraan geen geloof gehecht worden.

Gevraagd waarom u wel problemen zou kennen, gezien de situatie van deze minderheid, stelde u dat

uw probleem was dat u uit het conflictgebied kwam. (CGVS, p.14)

Dit kan niet aannemelijk genoemd worden. Niets in voormelde informatie wijst erop dat er door de

bevolking of de autoriteiten een verschil zou worden gemaakt naargelang de specifieke (vroegere)

woonplaats van een persoon van Russische afkomst.

Daarnaast rijst de vraag hoe gewone burgers zouden weten waar u de laatste jaren voor uw vertrek

hebt gewoond.

U was evenmin in de conflictzone geregistreerd.

U gaf immers aan dat u in Terdzhola, gelegen in het district Imureti, uw registratie had. (CGVS, p.2-3)

Deze regio ligt echter niet in de conflictzone rond Zuid-Ossetië.

Ten slotte maakte u op geen enkel moment melding van problemen met de Georgische autoriteiten, of

van een concrete vrees voor de autoriteiten bij een eventuele terugkeer.

Gevraagd waarom u bijvoorbeeld niet in Tbilisi kon wonen, verklaarde u verder dat dit niet gemakkelijk

zou zijn omdat men werk en kennissen nodig heeft. (CGVS, p.14)
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Deze redenen, van sociale en socio-economische aard, zijn echter onvoldoende om een

veilig verblijfsalternatief af te wijzen. Hierbij kan nog worden gewezen op het feit dat u wel werk had tot

uw vertrek naar België. (CGVS, p.4, 5)

Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat u geen enkele melding hebt gemaakt van

problemen omwille van uw gemengde origine in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal die u

invulde met de hulp van een tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken.

U verklaarde over dit gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken dat er geen problemen waren. (CGVS,

p.2)

Gevraagd waarom u over deze problemen niets had verteld bij de Dienst Vreemdelingenzaken, stelde u

dat dat u geen gedetailleerde vragen werden gesteld, en dat u ziek was. (CGVS, p.14)

Dit is echter geen afdoende verklaring.

Er mag verwacht worden dat u de voornaamste asielmotieven minstens in grote lijnen kenbaar maakt

tijdens dit gehoor. Nadat u er had verteld hoe u uit uw dorp gevlucht was omwille van de

vijandelijkheden in augustus 2008, werd u nog gevraagd of u andere problemen of motieven had om uit

Georgië te vluchten. U antwoorde dat u geen andere problemen had. (vragenlijst CGVS, p.2) Dat u van

deze langlopende etnische problemen op dit moment geen enkele melding zou maken, is

geenszins aannemelijk te noemen indien zij werkelijk een motief waren om uw land te verlaten.

Er kan op dit moment dan ook niet worden besloten tot het bestaan in uw hoofde van een

gegronde vrees voor vervolging omwille van uw gemengde origine.

Wat betreft uw vlucht uit Georgië naar aanleiding van de oorlog van begin augustus 2008, kan

nog opgemerkt worden dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan

een kopie bij het administratief dossier is gevoegd, blijkt dat op 13 augustus 2008 een staakt-het-

vuren tussen Rusland en Georgië werd afgesloten dat een einde stelde aan de vijandelijkheden. In de

praktijk blijven Russische troepen aanwezig in de separatistische regio’s Zuid-Ossetië en Abkhazië.

Elders hebben de Russische troepen zich volledig van het Georgisch grondgebied teruggetrokken.

Bijgevolg kan er voor u op dit moment geen reëel risico op ernstige schade als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict worden vastgesteld.

U haalde voorts problemen aan in verband met uw medische behandeling in Georgië.

Uit uw verklaringen blijkt dat u toegang had tot een arts en dat u medicatie kreeg. (CGVS, p.10) U

verklaarde dat een precieze diagnose en aangepaste behandeling echter niet mogelijk was omdat u

hiervoor te weinig geld had. Ook zou u om deze reden geen andere dokters hebben kunnen raadplegen.

U verklaarde echter dat het normaal is dat mensen in Georgië veel geld nodig hebben voor een

medische behandeling, en dat het hebben van een medische verzekering, die u zelf niet had, niet echt

een verschil maakt. (CGVS, p.10)

Op basis van uw verklaringen kan dan ook niet gesproken worden van een intentionele bedreiging van

uw leven of fysieke integriteit, uitgaande van de Georgische autoriteiten.

De door u ingeroepen medische redenen houden geen verband 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 medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Bijgevolg kan op basis van uw verklaringen niet besloten worden tot het bestaan in uw hoofde van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op

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

De door u neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

De kopie van uw Georgische identiteitskaart en uw geboorteakte bevatten enkel gegevens betreffende

uw identiteit die door mij niet in twijfel getrokken worden.

De Belgische medische attesten tonen uw gezondheidsproblemen aan, maar bevatten verder geen

informatie over de problemen die u verklaart te hebben gekend in Georgië.”

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 22 september 2012 een schending aan van artikel 1, A (2)

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 artikel 57/6,

eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).
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Hij stelt dat uit zijn verklaringen (zie het verzoekschrift, p. 2) “uitdrukkelijk blijkt dat hij in gevaar verkeert

in Georgië”.

Hij hekelt het feit dat hij (zie p. 3) “niet in staat (werd) gesteld zich te verdedigen tegen de argumenten

en de bijkomende informatie die het CGVS aanhaalt”.

Verzoeker voert ook een schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet (zie p. 3) “doordat uit

de verklaringen van verzoeker uitdrukkelijk blijkt dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade”.

Waar in de bestreden beslissing gesteld wordt dat er actueel geen reëel risico op ernstige schade als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict bestaat in Georgië, haalt

verzoeker (zie p. 3) “de dagelijkse berichten uit de regio” aan, waaruit volgens hem een totaal andere

situatie blijkt.

Verzoeker voert verder een schending aan (zie p. 4) “van de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur, meer bepaald de motiveringsplicht”, gezien de bestreden beslissing volgens verzoeker

“inhoudelijk nauwelijks gemotiveerd is” en “totaal ongegrond is en dat de bijgebrachte motivering niet

afdoende is om tot een weigering te beslissen”.

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

in ondergeschikte orde hem minstens de subsidiaire beschermingsstatus 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 ziet verder niet in hoe de commissaris-generaal met het nemen van een beslissing houdende

de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, artikel

57/6 van de vreemdelingenwet geschonden heeft.

Immers, voormeld artikel bepaalt dat de commissaris-generaal bevoegd is voor het nemen van

dergelijke beslissing.

De Raad wijst er tevens op dat het middel “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”

onontvankelijk is, in zoverre verzoeker doelt op andere beginselen van behoorlijk bestuur dan degene

specifiek benoemd in zijn verzoekschrift, gezien hij zodoende nalaat aan te geven welk beginsel van

behoorlijk bestuur hij specifiek geschonden acht en om welke reden.

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 vreemdfelingenwet 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
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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.

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. Waar verzoeker het feit hekelt dat hij door de commissaris-generaal “niet in staat (werd) gesteld

zich te verdedigen tegen de argumenten en de bijkomende informatie die het CGVS aanhaalt”, wijst de

Raad verzoeker erop dat de commissaris-generaal niet verplicht is over te gaan tot dergelijke

confrontatie.

Een beslissing van de commissaris-generaal kan gebaseerd zijn op elementen of tegenstrijdigheden

waarmee de asielzoeker niet vooraf geconfronteerd werd.

Geen enkele rechtsregel of rechtsbeginsel schrijft voor dat de commissaris-generaal verzoeker vooraf

moet confronteren met dergelijke informatie (RvS 14 juni 2006, nr. 160.052, X).

Met betrekking tot verzoekers problemen omwille van zijn gemengde origine, stelde de commissaris-

generaal het volgende:

“Omdat u in een ‘conflictzone’ woonde – u woonde in een dorp in het district Gori, in de richting

van Tskhinvali, i.e. in de buurt van de Zuid-Ossetische-Georgische grens - en van gemengd Georgisch-

Russische origine was, zou u zowel met Georgiërs als met Zuid-Osseten problemen gekend hebben.

U wilde zelf evenwel geen partij kiezen. (CGVS, p.11)

Gevraagd hoe deze problemen zich concreet manifesteerden, gaf u enkel aan dat u verbaal beledigd

werd door de jongeren en er gevechten waren waarbij u betrokken was. (CGVS, p.12)

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

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat kort na de oorlog in augustus 2008 de houding van de

Georgische bevolking jegens personen van Russische of Ossetische afkomst inderdaad gespannen was

in de zones grenzend aan Zuid-Ossetië.

Actueel is de houding van de (Georgische) bevolking in Georgië jegens personen van Russische

afkomst sterk veranderd. Hoewel er onder grote delen van de bevolking vijandigheid of zelfs haat

tegenover Poetin en het Kremlin heerst, is er van dergelijke gevoelens jegens personen van Russische

origine geen sprake.

De geraadpleegde bronnen maken bovendien geen melding van etnisch geïnspireerd geweld

jegens personen van Russische afkomst. Eén vooraanstaande bron (een orgaan van de Raad van

Europa) stelde in 2010 dat de tolerantie binnen de Georgische samenleving ten overstaan van o.a.

etnische Russen hoog blijft, zelfs na de oorlog in 2008. Etnische minderheden hadden bovendien geen

klachten van (ernstige) discriminatie of aanzetten tot haat door de Georgische meerderheid.

Gevraagd of u elders in Georgië kon wonen, stelde u dat dit niet mogelijk was omdat u overal

dezelfde problemen zou kennen omwille van uw origine. (CGVS, p.12) U bevestigde later nogmaals dat

leven elders in Georgië onmogelijk was omwille van uw origine. (CGVS, p.14)

Echter, gelet op bovenvermelde informatie over de situatie van de etnisch Russische minderheid in

Georgië, kan hieraan geen geloof gehecht worden.

Gevraagd waarom u wel problemen zou kennen, gezien de situatie van deze minderheid, stelde u dat

uw probleem was dat u uit het conflictgebied kwam. (CGVS, p.14)

Dit kan niet aannemelijk genoemd worden.

Niets in voormelde informatie wijst erop dat er door de bevolking of de autoriteiten een verschil zou

worden gemaakt naargelang de specifieke (vroegere) woonplaats van een persoon van Russische

afkomst.
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Daarnaast rijst de vraag hoe gewone burgers zouden weten waar u de laatste jaren voor uw vertrek

hebt gewoond. U was evenmin in de conflictzone geregistreerd. U gaf immers aan dat u in Terdzhola,

gelegen in het district Imureti, uw registratie had. (CGVS, p.2-3) Deze regio ligt echter niet in de

conflictzone rond Zuid-Ossetië.

Ten slotte maakte u op geen enkel moment melding van problemen met de Georgische autoriteiten, of

van een concrete vrees voor de autoriteiten bij een eventuele terugkeer.

Gevraagd waarom u bijvoorbeeld niet in Tbilisi kon wonen, verklaarde u verder dat dit niet gemakkelijk

zou zijn omdat men werk en kennissen nodig heeft. (CGVS, p.14) Deze redenen, van sociale en socio-

economische aard, zijn echter onvoldoende om een veilig verblijfsalternatief af te wijzen. Hierbij kan nog

worden gewezen op het feit dat u wel werk had tot uw vertrek naar België. (CGVS, p.4, 5)”

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verzoeker de argumentatie in de bestreden beslissing met

betrekking tot een mogelijk intern vluchtalternatief, onbesproken laat in zijn verzoekschrift.

De Raad wijst er dan ook op dat, om als vluchteling te worden erkend, er onder meer vereist wordt dat

men de bescherming van het land van herkomst niet kan of wil inroepen.

Wanneer de vervolgingen tot een bepaald landsdeel beperkt zijn, kunnen de status van vluchteling en

de subsidiaire beschermingsstatus dan ook geweigerd worden om de enkele reden dat de vreemdeling

zijn toevlucht niet in een ander landsdeel heeft gezocht, indien men dit, rekening houdend met de

omstandigheden, redelijkerwijze van hem kon verwachten.

In casu werd terecht vastgesteld dat verzoeker niet aannemelijk kan maken waarom hij, om zijn

problemen te ontkomen, zijn leven niet in een ander deel van Georgië zou kunnen verder zetten.

Bovendien merkte de commissaris-generaal nog op dat verzoeker geen melding maakte van de

problemen omwille van zijn gemengde origine op de Dienst Vreemdelingenzaken:

“U verklaarde over dit gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken dat er geen problemen waren. (CGVS,

p.2)

Gevraagd waarom u over deze problemen niets had verteld bij de Dienst Vreemdelingenzaken, stelde u

dat dat u geen gedetailleerde vragen werden gesteld, en dat u ziek was. (CGVS, p.14)

Dit is echter geen afdoende verklaring. Er mag verwacht worden dat u de voornaamste asielmotieven

minstens in grote lijnen kenbaar maakt tijdens dit gehoor.

Nadat u er had verteld hoe u uit uw dorp gevlucht was omwille van de vijandelijkheden in augustus

2008, werd u nog gevraagd of u andere problemen of motieven had om uit Georgië te vluchten. U

antwoorde dat u geen andere problemen had. (vragenlijst CGVS, p.2)”

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift ook geen verweer tegen deze motivering.

De Raad benadrukt dan 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).

Dat verzoeker van deze langlopende etnische problemen geen enkele melding maakte tijdens zijn

gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken, ondermijnt zijn geloofwaardigheid.

Aangaande verzoekers medische problemen, stelde de commissaris-generaal het volgende:

“U haalde voorts problemen aan in verband met uw medische behandeling in Georgië. Uit

uw verklaringen blijkt dat u toegang had tot een arts en dat u medicatie kreeg. (CGVS, p.10) U

verklaarde dat een precieze diagnose en aangepaste behandeling echter niet mogelijk was omdat u

hiervoor te weinig geld had. Ook zou u om deze reden geen andere dokters hebben kunnen raadplegen.

U verklaarde echter dat het normaal is dat mensen in Georgië veel geld nodig hebben voor een

medische behandeling, en dat het hebben van een medische verzekering, die u zelf niet had, niet echt

een verschil maakt. (CGVS, p.10)

Op basis van uw verklaringen kan dan ook niet gesproken worden van een intentionele bedreiging van

uw leven of fysieke integriteit, uitgaande van de Georgische autoriteiten.

De door u ingeroepen medische redenen houden geen verband 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 medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.”

Verzoeker onderneemt in zijn verzoekschrift geen poging om deze motivering te weerleggen, waardoor

ze geldig en door de Raad wordt ovegenomen.
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In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) in de zin van de Vluchtelingenverdrag, in aanmerking worden genomen. De

vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 43/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

In zoverre verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroept op

hetgeen hij heeft aangehaald in het kader van zijn asielrelaas, dient te worden opgemerkt dat vast staat

dat verzoekers vluchtmotieven niet getuigden van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenverdrag. Bijgevolg kan er niet worden gesteld dat erop basis van dezelfde feiten wel zou

kunnen worden besloten tot het bestaan van een reëel risico op ernstige schade op basis van artikel

48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt daarnaast dat er in Georgië geen binnenlands

of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Het door verzoeker vermelde ongedateerde loutere citaat uit “de dagelijkse berichten uit de regio”, doet

hieraan geen afbreuk.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van voormelde wet, 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 27 oktober 2009 op het Commissariaat-generaal bevat de bestreden

beslissing gedetailleerde overwegingen die de beslissing afdoende motiveren.

De opmerking in het verzoekschrift dat de bestreden beslissing “inhoudelijk nauwelijks gemotiveerd is”,

noch dat de bestreden beslissing “totaal ongegrond is en dat de bijgebrachte motivering niet afdoende is

om tot een weigering te beslissen”, snijdt geen hout.

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 negentien februari 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


