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nr. 232 847 van 19 februari 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 5 augustus 2019

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

staatlozen van 24 juli 2019.

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 25 oktober 2019 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 30 oktober 2019.

Gelet op de beschikking van 17 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2020.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de

verzoekende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Uit de gegevens in het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij zich voor haar huidig verzoek

om internationale bescherming baseert op dezelfde motieven als degene die door haar moeder K.T.

worden aangevoerd in het kader van haar huidig verzoek om internationale bescherming. Deze

vaststelling wordt in het verzoekschrift en ter terechtzitting niet betwist.

Inzake haar moeder wordt bij arrest nr. X van 19 februari 2020 als volgt gemotiveerd:

“1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd
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waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoekster dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 24 juli 2019, genomen in het kader van haar volgend verzoek om internationale

bescherming, waarbij haar verzoek om internationale bescherming overeenkomstig artikel 57/6/1 van de

Vreemdelingenwet volgens een versnelde procedure wordt behandeld en als kennelijk ongegrond wordt

beschouwd.

2. Artikel 57/6/1, §1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming volgens een versnelde procedure behandelen, indien :

b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zoals bedoeld in paragraaf 3; of”

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“In het geval van weigering van internationale bescherming en indien de verzoeker om internationale

bescherming zich in één van de gevallen vermeld in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond

beschouwen.”

3.1. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale

bescherming te weigeren aan een onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen

heeft opgegeven om het land in zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te

beschouwen ten aanzien van de vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming

geniet in aanmerking komt.”

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019 werd Georgië aangewezen als veilig land van herkomst.

Om een verzoek om internationale bescherming ingediend door een onderdaan van een veilig land van

herkomst of een staatloze die er voorheen zijn gewone verblijfplaats had, gegrond te kunnen verklaren,

moet de verzoeker derhalve substantiële redenen opgeven die aantonen dat, ondanks diens afkomst

van een veilig land, zijn land van herkomst in specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de

Vreemdelingenwet belet de verzoeker niet om aan te tonen dat er, wat hem betreft, een gegronde vrees

voor vervolging bestaat in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt

op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. De bewijslast in dit

geval rust op de verzoeker.

3.2. Het is in dit geval duidelijk dat verzoekster afkomstig is van een veilig land in de zin van artikel

57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zijnde Georgië, en dat er bijgevolg een vermoeden

geldt dat er in haar hoofde geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig

is. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoekster geen substantiële

redenen heeft opgegeven die aantonen dat, ondanks haar afkomst van een veilig land, haar land van

herkomst in haar specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in

afwijking van de algemene situatie aldaar.

In de bestreden beslissing stelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (vast)

dat aan de problemen die verzoekster persoonlijk zou hebben gekend omwille van de daden van haar

broer -die in de jaren negentig een zekere D.M. dodelijk verwondde-, geen geloof kan worden gehecht.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betwist op zich niet dat, zo luidt de

bestreden beslissing, verzoeksters broer V. in 1995 of 1996 een persoon dodelijk verwondde en dat die

broer daarop naar Oekraïne vluchtte waar hij jaren later werd opgepakt en daarop vervolgens werd

uitgeleverd aan Georgië. Evenmin betwist het Commissariaat-generaal dat verzoeksters broer in

Georgië terecht stond en veroordeeld werd tot een gevangenisstraf, en dat hij na het uitzitten van zijn

straf (het laatste jaar kreeg hij amnestie) opnieuw naar Oekraïne vertrok, waar hij in 2014, enkele jaren

zijn vrijlating, overleden is.
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De commissaris-generaal betwist daarentegen wel, zo vervolgt de bestreden beslissing, verzoeksters

verklaringen waar zij beweert dat zij zelf problemen kreeg met de familie van het slachtoffer, dat deze

belaging nog escaleerde na de dood van haar broer, dat haar veiligheid en die van haar kinderen in

gevaar is in Georgië en dat zij geen beroep kan doen op bescherming van haar autoriteiten omdat een

familielid van het slachtoffer bij de politie werkzaam is.

De commissaris-generaal baseert zich hiertoe o.a. op de vaststellingen dat: (i) verzoekster geen

aannemelijke, doorleefde verklaringen aflegt over de identiteit van haar vervolgers en haar verklaringen

hieromtrent tegenstrijdig zijn met die van haar meerderjarige dochter, die nochtans samen met

verzoekster en omwille van dezelfde vluchtmotieven Georgië zou hebben verlaten, (ii) verzoekster er

niet in slaagt om aannemelijk te maken dat de familie van de man die door haar broer werd gedood haar

meer dan 20 jaar na de feiten nog persoonlijk zou viseren, (iii) verzoeksters gedrag niet in

overeenstemming is met een actuele vrees voor vervolging, en (iv) verzoeksters moeder, die veel meer

betrokken was bij de zaak van haar zoon, respectievelijk de broer van verzoekster, en verzoeksters

minderjarige zoon nog steeds en kennelijk zonder problemen in Georgië verblijven.

Verzoekster slaagt er voorts niet in, zo oordeelt de commissaris-generaal vervolgens, aan te tonen dat

zij het slachtoffer zou zijn geweest van concrete, zwaarwichtige vervolgingsfeiten in haar land van

herkomst. De door verzoekster aangehaalde elementen wijzen, aldus de commissaris-generaal, niet op

daden van vervolging die zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen

van de grondrechten van de mens, dan wel het samenstel zijn van verschillende maatregelen,

waaronder mensenrechtenschendingen, die voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke

manier te treffen.

De door verzoekster neergelegde documenten zijn, zo wordt tot slot vastgesteld, niet van aard om

voormelde conclusies te wijzigen.

De commissaris-generaal weigert verzoekster internationale bescherming en beschouwt haar verzoek

om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in toepassing van artikel 57/6/1, §2 van de

Vreemdelingenwet. Hij besluit dat verzoekster geen substantiële redenen opgeeft om haar land van

herkomst in haar specifieke omstandigheden niet te beschouwen als een veilig land van herkomst ten

aanzien van de vraag of zij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in

aanmerking komt.

3.3. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekster het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch zij onderneemt geen ernstige poging om deze motieven te verklaren

of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het aan verzoekster toekomt om deze motieven aan de hand

van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij echter manifest in

gebreke blijft. Verzoekster beperkt zich immers louter tot het herhalen van eerder afgelegde

verklaringen, het poneren van een gegronde vrees voor vervolging, het formuleren van algemene

beweringen en kritiek en het op algemene wijze vergoelijken en tegenspreken van enkele van de

vaststellingen in de bestreden beslissing, waarmee zij echter de bevindingen van de commissaris-

generaal geenszins ontkracht of weerlegt.

3.4. In tegenstelling tot wat verzoekster thans voorhoudt, werd door de commissaris-generaal wel

degelijk en afdoende rekening gehouden met de door haar neergelegde (kopieën van) documenten

betreffende het proces tegen haar broer V., zo blijkt o.a. al uit de motivering in de bestreden beslissing

waar in dit verband wordt opgemerkt dat “De kopies van het strafdossier tegen uw broer, met

begeleidend schrijven, de overlijdensakte van uw broer met vertaling en notariële bevestiging van de

juistheid van de vertaling, ondersteunen uw verklaringen met betrekking tot de misdaad, berechting en

overlijden van uw broer, dewelke op zich evenmin betwist worden.”

De Raad benadrukt dat de strafrechtelijke feiten begaan door en vervolging en veroordeling van

verzoeksters broer V. in Georgië ter zake niet in twijfel worden getrokken.

Verzoekster maakt echter niet aannemelijk of geloofwaardig dat zij zelf persoonlijk in het kader/omwille

van de daden van haar broer in Georgië zou worden geviseerd en bedreigd, laat staan dat zij er een

gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin heeft.

3.5. Zo is het ten zeerste frappant dat verzoekster een dermate gebrekkige kennis vertoont omtrent de

familie van de man die door haar broer om het leven werd gebracht en die haar en haar familie
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beweerdelijk reeds sinds midden de jaren 90’ en tot op heden, oftewel reeds meer dan twintig jaar, zou

bedreigen en naar het leven zou staan.

De bestreden beslissing duidt dienaangaande op goede grond op het volgende:

“Tijdens het initiële gehoor op de DVZ werd u immers gevraagd naar de naam van de familie die u

bedreigd. U moest hierop het antwoord schuldig blijven. U zou hun familienaam vergeten zijn maar gaf

aan dat u documenten zou proberen verkrijgen. U kon enkel aangeven dat de man die door uw broer

gedood werd D.(…) heette en de roepnaam L.(…) had. Zijn broer kent u enkel als “de broer van L.(…)”

(DVZ verklaring rubriek 15). Het is weinig aannemelijk dat u zich de naam niet kan herinneren van de

familie waarvoor u naar eigen zeggen uw land van herkomst zou ontvlucht zijn. Indien u daadwerkelijk

een actuele vrees voor uw veiligheid en de veiligheid van uw kinderen heeft, mag verwacht worden dat

u spontaner en vollediger kan vertellen met wélke familie u precies ernstige problemen kent. Dat u zich

de meest elementaire persoonsgegevens van deze personen “niet kan herinneren”, ondermijnt uw

voorgehouden vrees voor deze personen reeds drastisch. Ten overstaan van het CGVS kan u

vervolgens wel de familienaam van uw vervolgers reproduceren (CG p.6), nu u over een afschrift van de

processtukken beschikt. Uit het gehoorverslag blijkt echter duidelijk dat u, wanneer u vragen werden

gesteld over uw asielrelaas, u systematisch uw toevlucht moet zoeken tot (of louter verwijst naar) de

voorgelegde procesdocumenten of zelfs uw moeder om op essentiële vragen te kunnen antwoorden

(CG p.4-5, p. 9). Uw kennis van de familienaam van uw vervolgers is dan ook duidelijk géén spontane

kennis, te meer gezien u later tijdens hetzelfde gehoor wederom de namen van uw vervolgers schuldig

moet blijven, om vervolgens aan te geven ‘dat de dossierbehandelaar uw moeder mag bellen om haar

naar de familienaam te vragen van uw vervolger’ en u hem enkel kent als “de broer van L.(…)” (CG p.9).

Aangezien uw vrees voor deze familie de kern van uw asielrelaas uitmaakt, mag nochtans verwacht

worden dat u dergelijke elementaire kennis ten allen tijde doorleefd en spontaan kan reproduceren. Dat

u hier niet in slaagt, ondermijnt de geloofwaardigheid van enig actueel probleem met deze familie.”

(eigen onderlijning)

Waar verzoekster in het verzoekschrift aanvoert dat zij een kopie heeft voortgebracht van het proces dat

gevoerd werd en waaruit wel degelijk de namen kunnen teruggevonden worden van de personen die

haar en haar familie bedreigden in haar land van herkomst, merkt de Raad op dat dit allerminst haar

vastgestelde onwetendheid verklaart of rechtvaardigt. Immers, gelet op verzoeksters verklaringen dat

die betreffende familie (van de persoon die door haar broer het leven liet in de periode 1995-96) haar en

haar familie reeds meer dan twintig jaar bedreigt, dat zij omwille van die familie voor haar leven en dat

van haar kinderen vreest en dat dit de reden is waarom zij in maart 2019 voor een tweede keer hun land

van herkomst zijn ontvlucht (na een eerste keer in 1999) en waarom zij hier in België opnieuw om

internationale bescherming verzoeken, kon en mocht van verzoekster redelijkerwijze een gedegen en

spontane kennis worden verwacht omtrent dergelijke essentiële gegevens in het kader van haar

vluchtrelaas, zoals onder meer en in de eerste plaats de (familie)naam van hun vervolgers. De

vaststelling dat dit evenwel geenszins het geval is en verzoekster voor dermate essentiële informatie

met betrekking tot de kern van haar asielaanvraag een beroep diende te doen op (en diende te spieken

in) de door haar bijgebrachte documenten, ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van

het door haar voorgehouden vluchtrelaas en van haar verklaarde vrees voor vervolging.

3.6. Verzoeksters huidige uitleg dat de feiten gepleegd door haar broer, die aan de basis liggen van de

verklaarde problemen met en vrees jegens de familie van D.M., van voor de geboorte van haar oudste

dochter dateren, biedt geenszins een verschoning voor de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen

verzoeksters verklaringen en die afgelegd door haar dochter M.

Dit geldt des te meer nu in het verzoekschrift zelf wordt aangegeven dat “deze dochter immers enkel en

alleen kan verdergaan op hetgeen zij vernomen heeft over deze gebeurtenis”, waardoor redelijkerwijze

kan aangenomen worden en worden verwacht dat verzoekster en haar dochter M., en meer uitgebreid

de andere kinderen en familie van verzoekster, onderling over dergelijke elementaire zaken met

betrekking tot de kern van hun verklaarde vrees voor vervolging communiceren. Aangezien

verzoeksters dochter, zoals in het verzoekschrift zelf wordt aangegeven, in de eerste plaats

aangewezen is op hetgeen zij van anderen hieromtrent verneemt en redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat, inzonderheid in het kader van hun beider huidig verzoek om internationale

bescherming, verzoekster en haar oudste dochter M. communiceren omtrent de problemen die hen

ertoe noopten de drastische beslissing te nemen hun land van herkomst te ontvluchten, kon en mocht

van hen worden verwacht eenduidige verklaringen hierover af te leggen, zoals vooreerst aangaande de

familie die zij verklaren te vrezen en in het bijzonder de identiteit van hun vervolgers. Verzoekster en

haar meerderjarige dochter M. blijven hier echter in gebreke, getuige de vastgestelde contradicties.
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Het voorgaande geldt des te meer nu de problemen met de door hen gevreesde familie die hen

beweerdelijk naar het leven zou staan reeds meer dan twintig jaar zouden aanslepen. Dat verzoekster

en haar dochter M. er na een dergelijke lange periode nog niet in slagen op een eenduidige, concrete en

coherente wijze de identiteit van hun verklaarde vervolgers te duiden, is ten zeerste bevreemdend en

frappant en het ondermijnt derhalve op ernstige wijze de geloofwaardigheid van hun verklaringen.

Bovendien, zelfs al zouden verzoekster en haar dochter, om welke reden dan ook, hierover weinig

communiceren, doet dit niets af aan de vaststelling dat zij onderling tegenstrijdige verklaringen aflegden

om de identiteit van de leden van de familie die zij verklaren te vrezen.

Verzoekster ontkracht noch weerlegt aldus geenszins en ze biedt geen aannemelijke verklaring voor de

vastgestelde frappante tegenstrijdigheid in haar verklaringen en die van haar dochter, welke geenszins

betrekking heeft op een detail, zoals op weinig ernstige wijze wordt voorgehouden, doch wel op

essentiële informatie met betrekking tot de kern van hun vluchtrelaas. Deze contradictie zet de

geloofwaardigheid van hun verklaringen dienaangaande dan ook verder op de helling.

3.7. Verzoekster gaat voorts niet in op en laat alzo geheel na ook maar enigszins afbreuk te doen aan

de motivering in de bestreden beslissing waarbij voorts op pertinente wijze en goede grond het volgende

wordt overwogen:

“U slaagt er niet in om aannemelijk te maken dat de familie van de man die door uw broer gedood werd

u meer dan 20 jaar na de feiten nog persoonlijk zou viseren.

De problemen omwille van uw broer zouden in 1995 of 1996 begonnen zijn, toen uw broer zijn kennis

D.(…) doodstak. U verklaarde dat u omwille van deze problemen reeds in 1999 uw eerste verzoek tot

internationale bescherming indiende in België (CG p.8). Nochtans keerde u na de weigering van uw

asielaanvraag (waarbij u een vals verhaal vertelde) nog terug naar Georgië, waar u zich wederom in

Tbilisi vestigde, ging samenwonen met de vader van uw kind, nog twee kinderen kreeg en zelfs een

zaak opstartte (CG p.2-3). Het feit dat u na de start van uw problemen zich wederom langdurig in

Georgië vestigde en er een leven opbouwde, wijst niet op een ernstige vrees voor vervolging omwille

van de daden die uw broer in 1995 of 1996 stelde. U wijst erop dat de problemen met de familie van het

slachtoffer na de dood van uw broer in 2014 zouden verergerd zijn (CG p.8), maar u kan vervolgens

geen verklaring geven waarom zij u bijna 20 jaar na de moord op hun familielid, en enkele jaren na de

vrijlating van de dader (uw broer) uit de gevangenis, en zelfs na het overlijden van de dader, u opnieuw

zouden viseren (CG p.10). Ook uw dochter kan geen enkele verklaring geven waarom zij actueel gevaar

zou lopen wegens een veroordeelde misdaad gepleegd door haar inmiddels overleden oom nog voor zij

geboren werd (CG M.(…) D.(…) p.11).

Bovendien wordt vastgesteld dat uw gedrag niet in overeenstemming is met een actuele vrees voor

vervolging. Hoewel u verklaarde dat u de laatste 20 jaar steeds op verschillende plaatsen verblijft en

veel moest verhuizen omwille van de bedreigingen en vervolging door de familie van het slachtoffer

(DVZ , rubriek 15, CG p.8), zou u bovendien ook na de escalatie van de situatie na 2014 in Tbilisi zijn

blijven wonen. Uit uw verklaringen en die van uw dochter blijkt dat uw hoofdverblijfplaats in Tbilisi was

(DVZ verklaring rubriek 10,CG p.7,10, CG M.(…) D.(…), p.3, 11), steeds in dezelfde wijk (Sanzona,

district Nadzaladevi, zie info toegevoegd), dit hoewel het slachtoffer eveneens van Tbilisi, hetzelfde

district (CG p.7), afkomstig was en diens oom voor de politieafdeling van hetzelfde district zou werken

(CG p.7).

Hoewel uit uw verklaringen blijkt dat niet enkel u onder druk werd gezet , maar uw hele familie en met

name uw moeder, die actief bij het proces tegen uw broer betrokken was (CG p.5), blijkt uw moeder zelf

wél nog steeds in Georgië te verblijven, samen met uw minderjarige zoon. Zij verblijven in het dorp

Ateni, waar uw vaders familie vandaan komt en hebben er voor zover u weet geen problemen (CG p.5).

U geeft nog aan dat ‘men’ niet weet dat zij in dit dorp verblijven en uw moeder en zoon in goede handen

zijn bij uw familie (CG p.5). Dat uw moeder, die veel meer betrokken was bij de zaak van uw broer, en

uw minderjarige zoon, kennelijk zonder problemen in deze regio van Georgië kunnen verblijven,

ondermijnt wederom de geloofwaardigheid en de ernst van uw vrees voor uw eigen veiligheid én de

veiligheid van uw kinderen omwille van de daden van uw broer. Ondanks het gegeven dat uw vervolgers

u nooit belaagd hebben in de regio Ateni ‘omdat zij niet wisten dat jullie er verbleven en niet wisten dat

uw familie er woont’, heeft u zich zelf nooit duurzaam in Ateni gevestigd (CG p.10). Indien u werkelijk

ernstige problemen zou hebben gehad met de familie van het slachtoffer in Tbilisi, waarvoor u naar

eigen zeggen geen beroep durfde doen op de politie, mag verwacht worden dat u minstens zou

geprobeerd hebben zich te hervestigen in het dorp Ateni, waar u sinds uw kindertijd uw zomervakanties

doorbracht, waar jullie een huis hadden, de familie van uw vader woont en waar op dit ogenblik nog



RvV X - Pagina 6

steeds uw moeder en zoon wonen zonder er problemen te kennen. Te meer gezien u verklaart dat u

‘geen klacht wilde indienen omdat het niet uw bedoeling was die hele familie in de gevangenis te steken,

maar u weg wou van hen en dat uw kinderen veilig zouden zijn’ (CG p.10). Geconfronteerd met uw

mogelijkheid zich in het dorp Ateni te vestigen, tracht u zich te verschonen door te stellen : “ik was bang

dat zij ons daar ook zouden vinden, ze waren de laatste periode heel boos op ons en dreigden dat zij

ons overal zouden vinden” (Ibid.), wat niet voldoende is. Overigens klemt deze bewering met uw

eerdere verklaring dat uw belagers net tegen jullie zeiden ‘dat jullie weg moesten en ze jullie niet wilden

zien’ (CG p.9).

U slaagt er voorts niet in aan te tonen dat u het slachtoffer zou zijn geweest van concrete, zwaarwichtige

vervolgingsfeiten in uw land van herkomst. Ondanks uw bewering dat u en uw familie al 20 jaar door de

familie van het slachtoffer bedreigd worden, is het meest ernstige incident dat u aanhaalt een incident

waarbij u door de broer van het slachtoffer bij de arm werd aangeraakt en in uw haar (CG p.8). Hij zou u

ook een keer aan de hals gegrepen hebben (CG p.9). U verduidelijkt zelf meermaals ‘dat hij/ze u nooit

geslagen hebben, maar ze verbaal dreigden’ (CG p.8, 9, 11), ook uw moeder werd verbaal bedreigd,

vooral woordenwisselingen (CG p.9), ze zouden jullie gezegd hebben dat jullie weg moesten en ze jullie

niet wilden zien (CG p.9). Al deze elementen wijzen niet op daden van vervolging die zo ernstig van

aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de grondrechten van de mens, dan

wel het samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen, die

voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke manier te treffen (Vreemdelingenwet, art. 48/3 §2

a en b).” (eigen onderlijning)

3.8. Verzoekster voert verder geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij

in geval van een terugkeer naar haar 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 voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

3.9. Verzoeksters argumentatie aangaande de ‘machtsafwending’ is uiterst vaag en algemeen en wordt

niet in concreto betrokken op de bestreden beslissing. Er kan dan ook niet worden ingezien hoe de

beslissing een miskenning zou vormen van “feitelijkheden en het gemeenschappelijk standpunt van het

door de Raad van Europese Unie bepaalde Vreemdelingen definitie”. De bestreden beslissing is

gesteund op de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet volgens de bevoegdheid die aan de

commissaris-generaal wordt toegekend in artikel 57/6/1 van diezelfde wet.

4. Bijgevolg lijkt verzoekster niet aan te tonen dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Georgië.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, §2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire
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beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 25 oktober 2019, voert verzoekende partij aan dat de analyse van haar verzoek niet

kan gevolgd worden. Verzoekende partij is van oordeel dat Georgië voor haar geen veilig land van

herkomst is, en zij kan ook niet akkoord gaan met de vaststelling dat zij geen vrees zou kennen.

Verzoekende partij wijst er op dat een aantal elementen m.b.t. de vervolgingsfeiten en haar vrees niet

betwist worden: zo wordt niet betwist dat de oom/broer een man heeft gedood; dat hij daarvoor werd

veroordeeld; en dat de oom/broer overleden is in Oekraïne. Verzoekende partij stelt dat door het

overlijden van haar oom/broer zij problemen heeft met de familie van het toenmalig slachtoffer. Voorts

wijst verzoekende partij erop dat deze familie ook links heeft met de politie. Verzoekende partij wijst er

ook op dat toen de feiten zich voordeden haar dochter nog niet eens geboren was zodat het

aannemelijk is dat zij een aantal zaken niet zo goed weet. Verzoekende partij benadrukt dat Georgië

geen veilig land van herkomst is. Zij verwijst tenslotte naar de stukken die zij heeft ingediend.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die afbreuk doen aan de in

de voormelde beschikking opgenomen grond en de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen.

Verzoekende partij benadrukt dat Georgië geen veilig land van herkomst is. In zoverre verzoekende

partij kritiek uit op het feit dat Georgië op de lijst van veilige landen van herkomst staat, wijst de Raad

erop dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over de inhoud, juistheid en

rechtsgeldigheid van de lijst van veilige landen van herkomst, die werd vastgelegd bij het koninklijk

besluit van 15 februari 2019 tot uitvoering van artikel 57/6/1, §3, vierde lid van de Vreemdelingenwet,

houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst (cf. RvS 4 juli 2017, nr. 12.496

(c)). Uit de bewoordingen van artikel 57/6/1, §3, tweede lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat een land

van herkomst pas als veilig wordt beschouwd na een grondig onderzoek waarin met verscheidene en

strikt omlijnde criteria rekening wordt gehouden. Bovendien betreft het een weerlegbaar vermoeden. Het

loutere feit dat een persoon die internationale bescherming verzoekt afkomstig is uit een veilig land van

herkomst, zal dus in geen geval automatisch tot gevolg hebben dat diens verzoek om internationale

bescherming wordt geweigerd. Slechts indien, na individueel onderzoek, blijkt dat de verzoekende partij

om internationale bescherming geen substantiële redenen heeft opgegeven om het land in haar

specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen ten aanzien van de

vraag of zij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt, zal

haar verzoek om internationale bescherming worden geweigerd en mogelijks als kennelijk ongegrond

worden beschouwd, zoals te dezen het geval is.

Verzoekende partij is van oordeel dat Georgië voor haar geen veilig land van herkomst is, en zij kan ook

niet akkoord gaan met de vaststelling dat zij geen vrees zou kennen. De Raad wijst dienaangaande op

de grond in de beschikking waar als volgt wordt gesteld: “3.2. Het is in dit geval duidelijk dat verzoekster

afkomstig is van een veilig land in de zin van artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet,

zijnde Georgië, en dat er bijgevolg een vermoeden geldt dat er in haar hoofde geen vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. Uit de bestreden beslissing en het

administratief dossier blijkt dat verzoekster geen substantiële redenen heeft opgegeven die aantonen

dat, ondanks haar afkomst van een veilig land, haar land van herkomst in haar specifieke

omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie

aldaar.

In de bestreden beslissing stelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (vast)

dat aan de problemen die verzoekster persoonlijk zou hebben gekend omwille van de daden van haar

broer -die in de jaren negentig een zekere D.M. dodelijk verwondde-, geen geloof kan worden gehecht.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betwist op zich niet dat, zo luidt de

bestreden beslissing, verzoeksters broer V. in 1995 of 1996 een persoon dodelijk verwondde en dat die

broer daarop naar Oekraïne vluchtte waar hij jaren later werd opgepakt en daarop vervolgens werd

uitgeleverd aan Georgië. Evenmin betwist het Commissariaat-generaal dat verzoeksters broer in

Georgië terecht stond en veroordeeld werd tot een gevangenisstraf, en dat hij na het uitzitten van zijn

straf (het laatste jaar kreeg hij amnestie) opnieuw naar Oekraïne vertrok, waar hij in 2014, enkele jaren

zijn vrijlating, overleden is.
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De commissaris-generaal betwist daarentegen wel, zo vervolgt de bestreden beslissing, verzoeksters

verklaringen waar zij beweert dat zij zelf problemen kreeg met de familie van het slachtoffer, dat deze

belaging nog escaleerde na de dood van haar broer, dat haar veiligheid en die van haar kinderen in

gevaar is in Georgië en dat zij geen beroep kan doen op bescherming van haar autoriteiten omdat een

familielid van het slachtoffer bij de politie werkzaam is.

De commissaris-generaal baseert zich hiertoe o.a. op de vaststellingen dat: (i) verzoekster geen

aannemelijke, doorleefde verklaringen aflegt over de identiteit van haar vervolgers en haar verklaringen

hieromtrent tegenstrijdig zijn met die van haar meerderjarige dochter, die nochtans samen met

verzoekster en omwille van dezelfde vluchtmotieven Georgië zou hebben verlaten, (ii) verzoekster er

niet in slaagt om aannemelijk te maken dat de familie van de man die door haar broer werd gedood haar

meer dan 20 jaar na de feiten nog persoonlijk zou viseren, (iii) verzoeksters gedrag niet in

overeenstemming is met een actuele vrees voor vervolging, en (iv) verzoeksters moeder, die veel meer

betrokken was bij de zaak van haar zoon, respectievelijk de broer van verzoekster, en verzoeksters

minderjarige zoon nog steeds en kennelijk zonder problemen in Georgië verblijven.

Verzoekster slaagt er voorts niet in, zo oordeelt de commissaris-generaal vervolgens, aan te tonen dat

zij het slachtoffer zou zijn geweest van concrete, zwaarwichtige vervolgingsfeiten in haar land van

herkomst. De door verzoekster aangehaalde elementen wijzen, aldus de commissaris-generaal, niet op

daden van vervolging die zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen

van de grondrechten van de mens, dan wel het samenstel zijn van verschillende maatregelen,

waaronder mensenrechtenschendingen, die voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke

manier te treffen.

De door verzoekster neergelegde documenten zijn, zo wordt tot slot vastgesteld, niet van aard om

voormelde conclusies te wijzigen.

De commissaris-generaal weigert verzoekster internationale bescherming en beschouwt haar verzoek

om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in toepassing van artikel 57/6/1, §2 van de

Vreemdelingenwet. Hij besluit dat verzoekster geen substantiële redenen opgeeft om haar land van

herkomst in haar specifieke omstandigheden niet te beschouwen als een veilig land van herkomst ten

aanzien van de vraag of zij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in

aanmerking komt.”

Verzoekende partij wijst er op dat een aantal elementen m.b.t. de vervolgingsfeiten en haar vrees niet

betwist worden: zo wordt niet betwist dat de oom/broer een man heeft gedood; dat hij daarvoor werd

veroordeeld; en dat de oom/broer overleden is in Oekraïne. De Raad wijst op de grond in de

beschikking waar als volgt wordt gesteld: “3.4. In tegenstelling tot wat verzoekster thans voorhoudt,

werd door de commissaris-generaal wel degelijk en afdoende rekening gehouden met de door haar

neergelegde (kopieën van) documenten betreffende het proces tegen haar broer V., zo blijkt o.a. al uit

de motivering in de bestreden beslissing waar in dit verband wordt opgemerkt dat “De kopies van het

strafdossier tegen uw broer, met begeleidend schrijven, de overlijdensakte van uw broer met vertaling

en notariële bevestiging van de juistheid van de vertaling, ondersteunen uw verklaringen met betrekking

tot de misdaad, berechting en overlijden van uw broer, dewelke op zich evenmin betwist worden.”

De Raad benadrukt dat de strafrechtelijke feiten begaan door en vervolging en veroordeling van

verzoeksters broer V. in Georgië ter zake niet in twijfel worden getrokken.

Verzoekster maakt echter niet aannemelijk of geloofwaardig dat zij zelf persoonlijk in het kader/omwille

van de daden van haar broer in Georgië zou worden geviseerd en bedreigd, laat staan dat zij er een

gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin heeft.” Zij werpt geen ander licht op

voorgaande vaststellingen.

Waar verzoekende partij er op wijst dat toen de feiten zich voordeden haar dochter nog niet eens

geboren was zodat het aannemelijk is dat zij een aantal zaken niet zo goed weet, wijst de Raad op de

grond in de beschikking waar als volgt wordt gesteld: “3.6. Verzoeksters huidige uitleg dat de feiten

gepleegd door haar broer, die aan de basis liggen van de verklaarde problemen met en vrees jegens de

familie van D.M., van voor de geboorte van haar oudste dochter dateren, biedt geenszins een

verschoning voor de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen verzoeksters verklaringen en die afgelegd

door haar dochter M.
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Dit geldt des te meer nu in het verzoekschrift zelf wordt aangegeven dat “deze dochter immers enkel en

alleen kan verdergaan op hetgeen zij vernomen heeft over deze gebeurtenis”, waardoor redelijkerwijze

kan aangenomen worden en worden verwacht dat verzoekster en haar dochter M., en meer uitgebreid

de andere kinderen en familie van verzoekster, onderling over dergelijke elementaire zaken met

betrekking tot de kern van hun verklaarde vrees voor vervolging communiceren. Aangezien

verzoeksters dochter, zoals in het verzoekschrift zelf wordt aangegeven, in de eerste plaats

aangewezen is op hetgeen zij van anderen hieromtrent verneemt en redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat, inzonderheid in het kader van hun beider huidig verzoek om internationale

bescherming, verzoekster en haar oudste dochter M. communiceren omtrent de problemen die hen

ertoe noopten de drastische beslissing te nemen hun land van herkomst te ontvluchten, kon en mocht

van hen worden verwacht eenduidige verklaringen hierover af te leggen, zoals vooreerst aangaande de

familie die zij verklaren te vrezen en in het bijzonder de identiteit van hun vervolgers. Verzoekster en

haar meerderjarige dochter M. blijven hier echter in gebreke, getuige de vastgestelde contradicties.

Het voorgaande geldt des te meer nu de problemen met de door hen gevreesde familie die hen

beweerdelijk naar het leven zou staan reeds meer dan twintig jaar zouden aanslepen. Dat verzoekster

en haar dochter M. er na een dergelijke lange periode nog niet in slagen op een eenduidige, concrete en

coherente wijze de identiteit van hun verklaarde vervolgers te duiden, is ten zeerste bevreemdend en

frappant en het ondermijnt derhalve op ernstige wijze de geloofwaardigheid van hun verklaringen.

Bovendien, zelfs al zouden verzoekster en haar dochter, om welke reden dan ook, hierover weinig

communiceren, doet dit niets af aan de vaststelling dat zij onderling tegenstrijdige verklaringen aflegden

om de identiteit van de leden van de familie die zij verklaren te vrezen.

Verzoekster ontkracht noch weerlegt aldus geenszins en ze biedt geen aannemelijke verklaring voor de

vastgestelde frappante tegenstrijdigheid in haar verklaringen en die van haar dochter, welke geenszins

betrekking heeft op een detail, zoals op weinig ernstige wijze wordt voorgehouden, doch wel op

essentiële informatie met betrekking tot de kern van hun vluchtrelaas. Deze contradictie zet de

geloofwaardigheid van hun verklaringen dienaangaande dan ook verder op de helling.” Verzoekende

partij werpt geen ander licht op het voorgaande.

Verzoekende partij beperkt zich voor het overige tot het herhalen van haar relaas, het verwijzen naar

haar ingediende stukken en de algemene opmerking dat de analyse van haar verzoek niet kan gevolgd

worden, zonder echter daadwerkelijke en concrete opmerkingen te formuleren aangaande de in de

beschikking van 25 oktober 2019 opgenomen grond. Zij brengt geen valabele argumenten bij die de in

voormelde beschikking opgenomen grond en de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen

ontkrachten of weerleggen.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond. Bijgevolg

blijkt niet dat verzoekende partij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Georgië.”

Derhalve toont verzoekende partij evenmin aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Georgië.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien februari tweeduizend twintig door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


