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 nr. 98 260 van 28 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 26 november 2012 

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

staatlozen van 26 oktober 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 20 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 januari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. DE MULDER verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, 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 Georgische staatsburger van Kist origine te zijn, afkomstig uit Akhmeta, Georgië. 

U woonde er samen met uw grootmoeder sinds uw vader en uw moeder Georgië verlieten. U weet 

niet waar uw ouders zich nu bevinden.  

Uw vader vertrok uit Georgië in 2007 of 2008 uit Georgië, uw moeder een jaar later.  

Uw vader had problemen gekend met de politie en was een aantal keer veroordeeld voor drugsbezit.  

In die jaren stelde de politie uw moeder al voor dat u, hoewel u nog jong was toen, hen informatie zou 

doorgeven over wat erop school gebeurde. Uw moeder stemde hier evenwel niet mee in. Begin januari 

2012 werd u benaderd door enkele politieagenten. U was op weg naar een judotraining toen u door hen 

staande werd gehouden. Ze dwongen u in hun auto en reden met u naar een veld. Daar stelden ze u 

voor om voor hen te werken. Ze wilden dat u voor hen drugs zou plaatsen bij uw neef S.G., die in de 
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Pankisi-kloof woonde. Daarnaast zou u in enkele dorpen in de Pankisi-kloof informatie moeten 

verzamelen over de personen die er gaan bidden en eventueel wapens of drugs plaatsen bij mensen die 

de agenten zouden aanwijzen.  

Toen u weigerde dit te doen begonnen ze u te bedreigen en te slaan. In eerste instantie vertelde u 

niemand over dit incident.  

Pas een week later vertelde u er uw grootmoeder over. Zij raadde u aan te vluchten.  

U vroeg een internationaal paspoort aan in Tbilisi en vertrok op 15 februari uit Georgië. U reisde per 

vliegtuig van Tbilisi naar Kiev, Oekraïne.  

Van daaruit reisde u op clandestiene wijze naar België, waar u op 23 februari 2012 aankwam 

en dezelfde dag asiel aanvroeg.  

Na uw vertrek vond er nog een incident plaats in Georgië. In de buurt van Lapankuri werden eind 

augustus een aantal Kisten en Tsjetsjenen gedood door Georgische troepen. U kende enkele van hen 

persoonlijk.  

Als gevolg hiervan en omdat ze zich verraden voelden, heeft uw volk in een officiële brief (bloed)wraak 

aangekondigd tegen president Saakashvili. Dit zou betekenen dat u bij een eventuele terugkeer er van u 

verwacht wordt dat u ook aan deze bloedwraak meewerkt.” 

 

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.  

 

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

 

“Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw land van herkomst verlaten 

omwille van problemen met lokale politieagenten die u wilden dwingen om voor hen te werken. (CGVS 

1 d.d.04/04/2012, p.8-9)  

Omwille van nieuwe ontwikkelingen in Georgië sinds uw aankomst in België – enkele personen 

afkomstig uit de Pankisi-kloof werden door de Georgische veiligheidsdiensten vermoord nabij de grens 

met Rusland – vreest u ook betrokken te geraken bij een bloedvete tussen de Kist gemeenschap en 

president Saakashvili. (CGVS 2 d.d.20/09/2012, p.5, 7)  

Bij een eventuele terugkeer vreest u dat de voormelde agenten u zullen straffen alsook de reactie van 

uw clan als u niet zou meedoen aan de bloedvete. (CGVS 2 d.d.20/09/2012, p.17)  

Wat betreft de door u verklaarde problemen met enkele politieagenten uit Akhmeta, 

werden verscheidene tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen voor het Commissariaat-

generaal vastgesteld.  

Tijdens uw eerste gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde u dat u voor het eerst 

werd benaderd door de politie “ongeveer een maand” voor uw vertrek, “begin januari”. (CGVS 1, p.9) 

De agenten zouden u toen hebben meegenomen naar een veld en daar het voorstel gedaan hebben 

om met hen samen te werken. U weigerde direct, waarna u bedreigd en geslagen werd. (CGVS 1, p.8-

9)  

U maakte geen melding van andere gebeurtenissen hierna tot aan uw vertrek. (CGVS 1, p.10-11, 14-

15)  

Tijdens het tweede gehoor verklaarde u dan weer dat de agenten u een eerste keer 

persoonlijk benaderden begin januari 2012 met hun vraag tot samenwerking – uw moeder was al een 

aantal keren benaderd toen zij nog in Georgië woonde – en een tweede keer één à twee weken later om 

uw antwoord te horen. (CGVS 2, p.9-10)  

U bevestigde deze laatste versie daarna nog een keer uitdrukkelijk. (CGVS 2, p.11)  

Even later verklaarde u dan weer dat alle feiten (de vraag om samen te werken, uw weigering en de 

bedreigingen) zich op één dag hadden afgespeeld (CGVS 2, p.11-12)  

Geconfronteerd met de tegenstrijdigheid aangaande het aantal keer dat u persoonlijk benaderd was 

door de agenten, verklaarde u dat het “in het geheel” twee keer gebeurde. U verklaarde verder dat jullie 

vaak waren gevraagd om te collaboreren toen uw moeder nog thuis was. (CGVS 2, p. 12)  

Gelet op het feit dat uw moeder in 2008 of 2009 vertrok, dient besloten te worden dat de aanvankelijke 

tegenstrijdigheid hiermee niet opgeheven wordt.  

Van verwarring met eventuele vragen aan uw moeder om te collaboreren (of u te laten collaboreren) kan 

geen sprake zijn omdat deze feiten zouden dateren van ruim voor de feiten in 2012.  

Toen u hierop werd gewezen, stelde u dan weer dat u het zich niet meer herinnert, om er direct aan 

toe te voegen dat het “maar één keer was, in januari (2012)”. (CGVS 2, p.12)  

Dit is nog steeds tegenstrijdig met uw eerdere verklaring dat u in januari twee keer aangesproken werd 

door de agenten, met een tussenperiode van één à twee weken.  

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij de feiten die de 

aanleiding vormden voor zijn vlucht accuraat en consistent kan weergeven, te meer daar de betreffende 

feiten zeer recent (begin 2012) zijn.  
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Voorts werd een tegenstrijdigheid vastgesteld aangaande de opdracht die u zou krijgen van de 

agenten indien u instemde om met hen samen te werken.  

Eén van de zaken die van u verwacht werden, was informatie verzamelen over inwoners van de 

Pankisi-kloof. Gevraagd of de agenten informatie wilden over een specifiek dorp in de kloof, antwoordde 

u tijdens het eerste gehoor uitdrukkelijk dat u informatie moest verzamelen in het dorp Dzhokolo omdat 

u daar familie had wonen. (CGVS 1, p.14)  

Toen u dezelfde vraag werd gesteld tijdens het tweede gehoor verklaarde u dan weer dat de agenten 

in algemene termen spraken over de Pankisi-kloof en niet concreet het dorp Dzhokolo hadden 

vermeld toen er gesproken was over het verzamelen van informatie. (CGVS 2, p.13)  

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, verklaarde u dat u zich herinnerde dat ze in het algemeen 

spraken over de Pankisi-kloof, ook al had u eerder een specifiek dorp vermeld. (CGVS 2, p.17)  

Het vasthouden aan één versie van de feiten heft de tegenstrijdigheid echter niet op.  

Bovenstaande tegenstrijdigheden raken aan de kern van uw asielrelaas, met name de pogingen van 

de agenten om u persoonlijk te benaderen (in tegenstelling tot hun eerdere pogingen, waarbij uw 

moeder benaderd was) en hetgeen zij van u eisten. Bijgevolg raken deze tegenstrijdigheden aan de 

kern van uw asielrelaas.  

Voorts dient opgemerkt te worden dat het weinig aannemelijk is dat u uw neef S.G., het enige concrete 

doelwit van de agenten waar u weet van had en bovendien een familielid van u, niet zou hebben 

gewaarschuwd indien de agenten hem werkelijk viseerden (CGVS 1, p.13).  

Ter verklaring stelde u dat de agenten u bedreigd hadden. (CGVS 1, p.13) U zou echter eveneens 

nagelaten hebben hem te waarschuwen nadat u het land had verlaten (CGVS 2, p.13), en dit terwijl u in 

België nog enkele keren contact had met uw grootmoeder in Akhmeta en een vriend in Georgië (CGVS 

1, p.3; CGVS 2, p.2).  

Als reden hiervoor gaf u op dat u probeert niemand te contacteren in België omdat u weet dat 

“iedereen problemen heeft met de politie de laatste tijd”.  

Gevraagd om dit te verduidelijken verwees u naar het incident van eind augustus 2012, waarna de 

bloedwraak (zie ook infra) zou zijn uitgesproken. U maakte echter geen melding van concrete 

problemen. (CGVS 2, p.13-14)  

Dit kan dan ook bezwaarlijk volstaan als verklaring voor dit gebrek aan initiatief.  

Verder stelde u dat uw familie of kennissen zouden willen dat u terugkeerde (in het kader van de 

bloedvete) als ze te weten zouden komen waar u bent. (CGVS 2, p.14)  

Ook dit kan geenszins volstaan als verklaring.  

Vooreerst rijst de vraag wat u te vrezen hebt van deze mensen aangezien u in België bent en zij in 

Georgië wonen.  

Bovendien verklaart dit alles geenszins de vaststelling dat u ook vóór het incident in augustus S.G. niet 

hebt trachten te waarschuwen. Hiermee geconfronteerd, stelde u dat u bang was en niet kon nadenken 

over hoe u hem moest contacteren. (CGVS 2, p.14)  

Aangezien u al sinds februari 2012 in België bent, dient te worden besloten dat u voor eind augustus 

2012 reeds afdoende tijd en de mogelijkheden had om S.G. (eventueel via een tussenpersoon) te 

waarschuwen.  

Geconfronteerd met deze laatste vaststelling, stelde u enkel dat het moeilijk is om uit te leggen wat u 

precies dacht in deze periode. U opperde enkel een mogelijke redenering die u had gevolgd. (CGVS 2, 

p.14)  

Dit kan geenszins volstaan ter verklaring voor de vaststelling dat u S.G. - die zover u weet nog steeds in 

de Pankisi-kloof woont en met wie u een goede band had (CGVS 1, p.13) – nooit hebt gewaarschuwd 

voor de agenten die illegale methodes zouden gebruiken om hem te viseren.  

Wat betreft uw vrees dat de politie telefoons zou afluisteren en te weten zou komen dat u in België bent, 

dient ook opgemerkt dat dit geen verklaring biedt voor uw gebrek aan initiatieven. Immers, zoals eerder 

reeds aangehaald hebt u nog minstens een aantal keer contact gehad met mensen in Georgië.  

Gelet op het bovenstaande wordt de geloofwaardigheid van de door u verklaarde problemen met de 

politie verder ondermijnd.  

Wat betreft de bloedvete die de Kist gemeenschap zou hebben uitgesproken tegen 

president Saakashvili, dient opgemerkt te worden dat u tot op heden de informatie waarover u beschikte 

met betrekking tot dit onderwerp – en zeker de brief waarin de bloedvete zou zijn aangekondigd (CGVS 

2, p.5) - niet hebt overgemaakt aan het Commissariaat-generaal, en dit ondanks dat u expliciet 

was gevraagd om de informatie waarnaar u had gerefereerd tijdens het (tweede) gehoor op te sturen 

(CGVS 2, p.20).  

Dit druist in tegen de medewerkingsplicht die op uw schouders rust en ondermijnt dan ook de door u 

verklaarde vrees omwille van deze vermeende bloedvete.  

Bovendien maakte u in eerste instantie tot twee maal toe geen melding van een bloedvete toen u 

werd gevraagd wat het verband was tussen het incident in Lapankuri (dat u had aangehaald als een 
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nieuw element in uw asielaanvraag) en uw eigen situatie. Nochtans zou dit incident volgens u de 

onmiddellijke aanleiding gevormd hebben voor deze bloedvete (CGVS 2, p.7).  

U verwees naar het feit dat de gedode jongens gevochten hadden in de oorlog in 2008 en de Georgiërs 

hen hadden gebruikt maar hen later opzettelijk hadden gedood. U stelde hierbij dat de Georgiërs ook u 

op deze manier zouden gebruiken als u zou terugkeren en verwees hierbij naar uw familieleden wie dit 

zou zijn overkomen (zie ook infra).  

U maakte op dat moment geen enkele melding van uw vrees om bij een bloedvete betrokken te 

raken. (CGVS 2, p. 4, 5) Pas later, toen er werd ingegaan op de situatie van deze familieleden, maakte 

u plots melding van de bloedvete en uw vrees hiervoor. (CGVS 2, p.6)  

Indien u werkelijk een actuele, persoonlijke vrees zou kennen om betrokken te raken bij een bloedvete 

tussen de Kist gemeenschap een president Saakashvili, mag verwacht worden dat u dit verband direct 

zou aanhalen als u gevraagd zou worden wat het verband is tussen het incident in Lapankuri en uw 

persoonlijke situatie.  

Deze vaststelling ondermijnt verder de door u verklaarde vrees.  

Aangaande het gebruiken van mensen van Tsjetsjeense of Kist origine door de Georgische 

autoriteiten werd bovendien nog een inconsistentie vastgesteld in uw opeenvolgende verklaringen.  

U verklaarde tijdens het tweede gehoor dat uw ooms A. en V.G. ook door de autoriteiten gebruikt waren 

in de wapenhandel. Ook in hun geval zouden de autoriteiten zich van hen hebben willen ontdoen door 

hen te arresteren. (CGVS 2, p.4)  

Echter, toen u tijdens het eerste gehoor gevraagd werd waarom V.G. destijds gearresteerd werd, stelde 

u dat het was omwille van wapenhandel, maar dat hij toen kon ontkomen.  

U werd ook gevraagd of hij effectief bij wapenhandel betrokken was. U verwees op dat moment echter 

op geen enkele wijze naar het feit dat zij gebruikt zouden zijn door de autoriteiten. (CGVS 1, p.12-13) 

Geconfronteerd met deze vaststelling, verklaarde u dat u probeerde te vermijden om details te weten te 

komen. (CGVS 2, p.16)  

Dit kan geenszins volstaan als verklaring voor het niet vermelden van belangrijke zaken waar u blijkbaar 

wel van op de hoogte was. Toen u dit tegengeworpen werd, verklaarde u dat het vroeger vooral een 

vermoeden was dat er een band was tussen de wapensmokkel waarbij V.G. betrokken was, en de 

autoriteiten. Recentelijk, na het incident eind augustus 2012 in Lapankuri zou het echter veel duidelijker 

geworden zijn. (CGVS 2, p.16)  

U slaagde er echter niet in om te verduidelijken waarom een incident dat losstaat van uw beide ooms uw 

zicht op hun situatie veel duidelijker zou hebben gemaakt. U verwees enkel in algemene zin naar 

recente berichten in bepaalde media waarin sprake was van betrokkenheid van 

overheidsfunctionarissen bij wapenhandel. U stelde dat u op basis van deze informatie ¬denkt dat uw 

ooms gebruikt werden door de autoriteiten. (CGVS 2, p.17)  

Opnieuw gevraagd waarom u in dit geval bij uw eerste gehoor hierover niets had verteld, stelde u dat u 

enkel de officiële versie vertelde, en niet de geruchten omtrent zijn aanhouding. (CGVS 2, p.17)  

Dit alles kan niet volstaan. 

Indien er werkelijk geruchten zouden zijn geweest dat de overheid uw ooms had gebuikt in de 

wapenhandel, mag verwacht worden dat u dit zou hebben vermeld, te meer daar diezelfde autoriteiten 

in 2012 u zouden hebben willen dwingen om drugs te plaatsen bij de zoon van V.G..  

De recente ‘verduidelijking’ die u aanhaalde betreft evenmin het concrete geval van uw ooms, zodat ook 

dit niet kan overtuigen als verklaring.  

De vastgestelde inconsistentie ondermijnt verder de algemene geloofwaardigheid van uw 

asielverklaringen.  

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.  

Het enige door u neergelegde document, uw rijbewijs, bevatten enkel gegevens betreffende uw 

persoon die door mij niet in twijfel getrokken worden. Het bevat echter geen gegevens aangaande de 

door u aangehaalde asielproblemen. Bijgevolg vermag dit document dan ook niet om de eerder 

gedane vaststellingen te wijzigen.” 

 

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

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.   
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2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 26 november 2012 een schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Hij geeft een theoretische uiteenzetting over de motiveringsplicht en besluit dat de commissaris-

generaal ten onrechte stelt dat hij niet aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde sprake zou zijn van een 

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. 

Verzoeker voert een schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

vreemdelingenwet). 

Hij verwijst naar 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). 

Hij stelt dat van hem (zie het verzoekschrift, p. 4) “verwacht (wordt) dat hij bij zijn terugkeer deelneemt 

aan de aangekondigde bloedwraak” en dat men het “duidelijk gemunt” had op hem. Volgens verzoeker 

kan hij onmogelijk terugkeren naar zijn land van herkmst en bestaat er bij zijn terugkeer wel degelijk een 

risico op het lijden van ernstige schade. 

Verzoeker voert een schending aan van artikel 48/2 juncto artikel 48/4 § 1 en § 2 b) en c) en van artikel 

48/5, § 1, b) en c) van de vreemdelingenwet. 

Hij herhaalt dat er bij zijn terugkeer naar zijn land een risico op het lijden van ernstige schade bestaat en 

hij zich niet onder de bescherming van dat land kan, of wegens dat risico, wil stellen. 

Verzoeker besluit (zie p. 5) “dat men geen rekening heeft gehouden met de individuele situatie van 

verzoeker” en stelt hij “zoveel mogelijk informatie” heeft gegeven en wel degelijk in een gevaarlijke 

situatie terechtkomt. 

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

minstens hem de subsidiaire bescherming toe te kennen; in ondergeschikte orde vraagt verzoeker de 

bestreden beslissing te vernietigen. 

 

2.2. 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 bevoegdheid. 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).  
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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. De commissaris-generaal stelde tegenstrijdigheden vast in de verklaringen van verzoeker 

aangaande zijn voorgehouden problemen met enkele politieagenten uit Akhmeta, alsook omtrent de 

opdracht die hij zou krijgen van de agenten indien hij instemde om met hen samen te werken. 

Voorts was de commissaris-generaal van oordeel dat het weinig aannemelijk is dat verzoeker zijn neef 

S.G. -het enige concrete doelwit van de agenten waar hij weet van had en bovendien een familielid van 

hem-, niet zou hebben gewaarschuwd indien de agenten hem werkelijk viseerden. 

Wat betreft de bloedvete die de Kist gemeenschap zou hebben uitgesproken tegen president 

Saakashvili, stelde de commissaris-generaal vooreerst vast dat verzoeker tot op heden de informatie 

waarover hij zou beschikken met betrekking tot dit onderwerp -waaronder de brief waarin de bloedvete 

zou zijn aangekondigd- niet heeft overgemaakt aan het Commissariaat-generaal. Bovendien stelde de 

commissaris-generaal vast dat verzoeker aanvankelijk tot twee maal toe geen melding maakte van een 

bloedvete toen hij werd gevraagd wat het verband was tussen het incident en zijn eigen situatie.  

Aangaande het gebruiken van mensen van Tsjetsjeense of Kist origine door de Georgische autoriteiten 

merkte de commissaris-generaal eveneens een inconsistentie tussen verzoekers opeenvolgende 

verklaringen. 

 

In zijn verzoekschrift beperkt verzoeker zich tot het geven van een theoretische uiteenzetting omtrent de 

motiveringsplicht, de beweringen dat van hem “verwacht (wordt) dat hij bij zijn terugkeer deelneemt aan 

de aangekondigde bloedwraak” en dat men het “duidelijk gemunt” had op hem en de herhaaldelijke 

stelling dat er bij zijn terugkeer een risico op het lijden van ernstige schade bestaat. 

De Raad stelt vast dat verzoeker zich louter beperkt tot het aanhalen van een vrees voor vervolging.  

De Raad wijst erop dat dit op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Deze 

vrees dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen -ook al moet niet 

bewezen worden dat de gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden- en verzoeker dient in dit 

verband de vrees concreet aannemelijk te maken.  

Verzoeker blijft hier, gelet op de vaststellingen in de bestreden beslissing, echter in gebreke.  

Hij laat tevens na de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander 

daglicht te stellen. 

Verzoeker maakt evenmin aannemelijk “dat men geen rekening heeft gehouden met de individuele 

situatie van verzoeker”, gelet op de omstandige motivering in de bestreden beslissing, die gebaseerd is 

op verzoekers eigen verklaringen. 

De motivering in de bestreden beslissing blijft onverkort en de Raad neemt deze over. 

 

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 Vluchtelingenverdrag (RvS 12 januari 

1999, nr. 78.054, Polat). 

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

 

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 

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen 

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. 
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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 verhoren op 4 april en 20 september 2012 op het Commissariaat-generaal, 

afgenomen met behulp van een tolk die de Russische taal machtig is en bijgestaan door een advocaat, 

bevat de bestreden beslissing gedetailleerde overwegingen die deze afdoende motiveren. 

 

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er 

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, 

tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare 

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de 

grond van het beroep kan oordelen.  

De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een 

vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

 

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 achtentwintig 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 

 

 


