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nr. 139 833 van 27 februari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

4. 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, X, X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op

14 juli 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 6 juni 2014.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikking van 15 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 december 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van eerste en tweede verzoekende partij en hun advocaat M.-C. FRERE loco

advocaat K. BLOMME, die tevens derde en vierde verzoekende partij vertegenwoordigt, en van attaché

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

bent geboren in Tbilisi (Georgië) waar u ook woont. U bent getrouwd met L. K. (…) (O.V. (…)). U bent
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de vader van S. R. (…) (O.V. (…)), die getrouwd is met S. K. (…) (O.V. (…)) en met deze man vier

minderjarige kinderen heeft: A. (…) (O.V. (…)), E. (…) (O.V. (…)), A. (…) (O.V(…)) en M. (…) (O.V.

(…)).

U bent politiek actief. In 2009 stapt u in de partij van Nugaileidi, Justice for Georgia (JFG), en wordt

voor deze partij het hoofd van het Didube-district in Tbilisi. In de aanloop naar de lokale verkiezingen

van mei 2010 groepeert JFG zich met de Conservative Party (CP) van Dzidziguri en de People’s Party

(PP) van Davitashvili in een coalitie, de zogenaamde Nationale Raad, als uitdager van het heersende

regime van Mikhail Saakashvili en zijn United National Movement (UNM).

Begin april 2010 krijgt u van ene K. E. (…), een lid van de Nationale Raad en een vroegere medewerker

van het campagneteam van Badri Patarkatsishvili (een opposant van Saakashvili die in 2008 in Londen

in onduidelijke omstandigheden overleed), een usb-stick. Daarop staan foto’s van Patarkatsishvili met

een aantal van zijn sympathisanten en ook lijsten van mensen die zijn oppositiepartij indertijd steunden.

Uw beweging, de Nationale Raad, gebruikt deze lijsten om naar aanleiding van de verkiezingen van mei

2010 mensen te contacteren en hen ervan proberen te overtuigen voor jullie kandidaten te stemmen. U

houdt de usb-stick altijd bij zich, in uw broekzak. Maar vanwege deze stick krijgt u problemen met de

autoriteiten van uw land. Zo merkt u dat uw telefoon vaak wordt afgeluisterd door de veiligheidsdiensten

en dat u gevolgd wordt door onbekende auto’s. Op 13 juni 2010 wordt u op straat aangevallen door

onbekende mensen. U krijgt rake klappen en in het tumult raakt de usb-stick verloren want die vindt u

niet meer terug.

In augustus of september 2010 stapt Nugaileidi na een intern conflict uit zijn eigen partij JFG; uzelf

blijft wel nog actief voor de Nationale Raad.

Als Bidzina Ivanishvili eind 2011 op het politieke toneel verschijnt, slaagt hij erin de Georgische

oppositie te groeperen onder de noemer Georgian Dream (GD). De CP en PP waarbij u betrokken bent,

sluiten zich hierbij aan, maar uzelf heeft het meer voor de partij Kartuli Dasi van Bagaturia – toch sluit u

zich niet aan bij Bagaturia’s partij. In diezelfde periode, op 29 november 2011, wordt u van op straat in

een auto gestopt door de veiligheidsdiensten en een paar uur vastgehouden. Ze vragen u waar de usb-

stick is. Volgens u willen ze zo verhinderen dat u de lijsten met namen erop wil aanwenden om de

nodige handtekeningen te verzamelen om een eigen politieke (oppositie)partij op te richten – dat was u

namelijk samen met een aantal anderen van plan, als tegenwicht voor de Georgian Dream.

Op 1 oktober 2012 vinden in Georgië parlementsverkiezingen plaats die gewonnen worden door

de Georgian Dream. Zo wordt deze partij, met onder anderen Dzidziguri en Davitashvili in de rangen,

de grootste partij in het parlement, maar ook de UNM is er opnieuw vertegenwoordigd.

Op 10 oktober 2012 haalt u uw kleindochter E. (…) af van de crèche. Na een onoplettendheid in het

park raakt u haar kwijt. Kort daarop wordt u opgebeld; er wordt u gezegd dat ze is meegenomen omwille

van de usb-stick. De veiligheidsdiensten willen immers nog steeds deze informatie bemachtigen. Na

enkele uren wordt E. (…) evenwel vrijgelaten. Naar aanleiding van dit incident beslist u samen met uw

familie om het land te verlaten.

Uiteindelijk verlaat u Georgië op 27 november 2012 van op de luchthaven van Tbilisi, samen met

uw schoonzoon. Uw vrouw, dochter en kleinkinderen vertrekken pas na jullie. Met uw schoonzoon vliegt

u eerst naar Kiev (Oekraïne) en Vilnius (Litouwen) om daarna in België te landen, daarbij gebruik

makend van jullie eigen internationale paspoorten. Op 28 november 2012 komen jullie in België aan en

op 30 november 2012 dient u een eerste asielaanvraag in, net als de rest van uw familie.

Op 19 maart 2013 wordt uw kleindochter M. (…) in België geboren.

Op 23 mei 2013 verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) uw asielaanvraag onontvankelijk

omdat Litouwen – het land waar u de Europese Unie was binnengekomen – verantwoordelijk wordt

geacht voor uw aanvraag.

Zonder België te verlaten dient u met uw hele gezin op 18 maart 2014 een tweede asielaanvraag in

die op 11 april 2014 door het Commissariaat-generaal (CGVS) in overweging wordt genomen.

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

asielinstanties: uw originele Georgische identiteitskaart, uw originele huwelijksakte, uw originele

geboorteakte, de originele geboorteakte van uw vrouw, de originele geboorteakte van uw dochter, de

originele geboorteaktes van uw kleinkinderen, uw originele werkboekje en dat van uw vrouw, uw

originele diploma en dat van uw vrouw, een origineel opleidingsattest van uw vrouw, een originele brief

van uw partij Justice for Georgia, een kopie van een psychologisch attest in verband met uw

kleindochter E. (…), een originele werkbadge van uw vrouw en twee originele brieven over dit werk, een

origineel waarnemersattest voor de verkiezingen van 2012 van uw vrouw, een originele usb-stick met

daarop foto’s en video’s aangaande uw politieke activiteiten en die van uw vrouw en drie online artikels.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u bij een terugkeer naar Georgië de veiligheidsdiensten vreest,

meer bepaald Kudi en Sodi. Met deze instanties hadden u en uw gezin sinds 2010 problemen wegens
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een usb-stick die u in handen had gekregen met daarop de namen en foto’s van aanhangers van

Mikhail Saakashvili’s vroegere politieke opposant Badri Patarkatsishvili (CGVS p. 9 e.v., p. 12).

Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat u het vluchtelingen- of het

subsidiaire beschermingsstatuut niet kan worden toegekend omwille van de volgende redenen.

Ten eerste werd aangaande de vervolgingsfeiten waarvan u en uw gezin sinds 2010 (i.e. het

moment waarop u de bewuste usb-stick kreeg) het slachtoffer waren, een aantal tegenstrijdigheden

vastgesteld tussen uw verklaringen en die van uw gezinsleden, alsook tussen hun verklaringen

onderling.

Zo verklaren u en uw vrouw dat u in juni 2010 werd aangevallen en stevig in elkaar werd geslagen;

in november 2011 werd u door dezelfde mensen meegenomen en mondeling bedreigd maar die keer

werd u niet geslagen (CGVS p. 8-9 + CGVS vrouw p. 5). Uw dochter daarentegen beweert dat u in 2010

en in 2011 twee keer zwaar mishandeld werd (CGVS dochter p. 11); ook uw schoonzoon zegt dat u in

2010 erg geslagen en mishandeld werd maar dat dat niet het enige moment was dat u geslagen werd,

dat dat later ook nog gebeurde (CGVS schoonzoon p. 6). Deze verklaringen zijn echter opvallend

tegenstrijdig. Ook uw dochter en uw schoonzoon leggen onderling een aantal incoherente verklaringen

af over de problemen die ze als gevolg van uw problemen zouden meegemaakt hebben. Zo verklaren

ze – net als u – dat ze in de gaten werden gehouden vanuit een jeep met geblindeerde ramen; uw

dochter verklaart dat ze deze wagen één keer aan uw schoonzoon aanwees in de herfst van 2012 maar

dat dat omgekeerd niet het geval was (hij heeft haar dus nooit gewezen op die auto) (CGVS dochter p.

11), terwijl uw schoonzoon verklaart dat uw dochter hem de jeep aanwees in de zomer van 2012 en dat

hij de auto twee-drie dagen later zelf ook opmerkte en op zijn beurt aan uw dochter aanwees

(CGVS schoonzoon p. 9). Uw dochter en schoonzoon verklaren ook dat ze vermoedden dat hun

telefoons werden afgeluisterd. Uw schoonzoon verklaart naar eigen zeggen dat hij daarom naar de

dichtbijgelegen telefooncentrale ging om te vragen of hun lijn beschadigd was; daarop werd een

technicus naar hun huis gestuurd waar op dat moment uw dochter aanwezig was – uw schoonzoon ging

van de centrale meteen naar zijn werk (CGVS schoonzoon p. 8). Uw dochter daarentegen zegt het

anders en verklaart dat ze de technicus zelf opriep door middel van haar gsm (CGVS dochter p. 10). Uw

dochter verklaart ook dat er vlak voor haar vertrek, in de nacht van 27 op 28 november 2012, een

poging tot inbraak was bij haar thuis waarbij de deur ingebroken werd. ’s Anderendaags (i.e. op 28

november 2012) verving uw schoonzoon volgens haar het deurslot na zijn werk. Als ze erop gewezen

wordt dat uw schoonzoon reeds op 27 november 2012 was vertrokken, verklaart ze ’daarmee bedoel ik

dat de dag dat hij vertrokken is, op die dag zelf heeft hij dat gerepareerd’ (CGVS dochter p. 11-12 +

CGVS schoonzoon p. 4). Deze verklaringen zijn echter niet consistent. Van een gezin waarvan de leden

zich op dezelfde oorzaken en feiten beroepen om asiel aan te vragen, kan toch verwacht worden dat ze

over dergelijke zwaarwichtige feiten (het gaat onder andere immers om fysiek geweld op uw persoon)

gelijklopende verklaringen afleggen. Dit is hier niet het geval.

U en de andere leden van uw gezin verklaren dat uw kleindochter E. (…) op 10 oktober 2012

werd ontvoerd en dat dit incident van doorslaggevend belang is geweest in jullie beslissing om te

vluchten uit Georgië (CGVS p. 4, p. 9 & p. 15 + CGVS vrouw p. 5 + CGVS dochter p. 6-7 + CGVS

schoonzoon p. 10-11). In dit opzicht is het uiterst opvallend dat uw dochter hierover tegenstrijdige

verklaringen aflegt. Zo blijkt uit haar verklaringen tijdens haar gehoor op het CGVS dat haar dochter zo’n

1,5 à 2 uur gekidnapt was (in de vooravond van 10 oktober 2012) nadat u haar had opgehaald in de

crèche. Volgens uw dochter was u de hele tijd alleen op het moment dat haar dochter verdween en

tijdens de telefonische instructies die u kreeg van de ontvoerders tot u ze terugvond (CGVS dochter p.

6-7). Op de DVZ had uw dochter over dit incident echter andere verklaringen afgelegd: toen zei ze dat

haar dochter gekidnapt werd ‘ongeveer twee maanden voor jullie vertrek naar België’ (i.e. 28.11.2012),

dat haar dochter door ‘iemand’ van de crèche was meegenomen (maar ze weet niet op welk tijdstip), dat

haar dochter gedurende één dag ontvoerd werd en dat ze teruggevonden werd door zowel u als haar

man (DVZ vragenlijst dochter 18.03.2014 vraag 3.5). Van een persoon die verklaart dat haar dochter

het slachtoffer is geweest van een dergelijk ingrijpende gebeurtenis die de rechtstreekse

aanleiding betekende voor haar vlucht en die van haar familie uit haar land, kan toch verwacht worden

dat ze over deze feiten gelijklopende verklaringen aflegt. Dit is hier niet het geval. Bijgevolg kunnen ook

grote vraagtekens geplaatst worden bij de ontvoering van uw kleindochter waarnaar u en uw

gezinsleden verwijzen. Het psychologisch attest dat u neerlegt (document 21) wijzigt deze vaststellingen

niet. In dit attest vermeldt psycholoog K. K. (…) dat uw dochter symptomen van depressie en angst

vertoont en dat uw kleindochter last heeft van nachtmerries, slecht slaapt, vermijdings- en asociaal

gedrag vertoont en dat dit het gevolg zou zijn van de ontvoering waarvan ze in haar land het slachtoffer

was. Eerst en vooral dient gezegd dat het Commissariaat-generaal begrip kan opbrengen voor

de psychologische/emotionele toestand waarin uw dochter en kleindochter zich bevinden. Aan de

andere kant dient ook opgemerkt dat de ontvoering waarnaar in het attest verwezen wordt, op zichzelf

staat en slechts zeer rudimentair en in algemene bewoordingen wordt vermeld zonder verdere duiding
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te geven qua tijdstip, locatie en/of omstandigheden. Bovendien dient hoe dan ook te worden benadrukt

dat een attest van een psycholoog in België geen sluitend bewijs vormt van de omstandigheden waarin

het beschreven feit in het land van herkomst zou zijn voorgevallen. Een psycholoog doet

vaststellingen betreffende de mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn

bevindingen kan de psycholoog vermoedens hebben over de oorzaak hiervan. Desalniettemin moet

worden opgemerkt dat een psycholoog nooit met volledige zekerheid de feitelijke omstandigheden kan

schetsen waarin de feiten zich zouden voorgedaan hebben, daar hij/zij zich baseert op de verklaringen

van de patiënt in kwestie (zoals u en uw dochter ook zelf aangeven, CGVS p. 4 + CGVS dochter p. 7)

zonder dat hij/zij dit objectief kan nagaan. Bijgevolg is dit psychologisch attest niet van die aard dat het

de hierboven aangehaalde bemerkingen bij de ontvoering van uw kleindochter zou tenietdoen.

Ten slotte blijkt uit een aantal documenten die u en uw gezin neerleggen en uit een aantal van

jullie verklaringen dat u en uw gezin, nadat jullie problemen met de autoriteiten waren begonnen in

2010, nog meermaals met deze autoriteiten in contact zijn gekomen zonder daarbij problemen te

ondervinden. Zo werd op 15 februari 2011 de geboorteakte van uw kleindochter A. (…) (document 12)

uitgegeven en verkreeg uw schoonzoon op 7 november 2012 (dus na de ontvoering van uw kleindochter

E. (…)) probleemloos een rijbewijs (CGVS schoonzoon p. 3 + document 1 schoonzoon). Nog treffender

zijn de internationale paspoorten die u en uw gezinsleden nog verkregen zonder daarbij enige

problemen te ondervinden: uw schoonzoon al in 2011 (CGVS schoonzoon p. 3), uw dochter naar eigen

zeggen eind september of oktober 2012, een maand voor haar vertrek (CGVS dochter p. 3), uw

kleindochter A. (…) op 23 oktober 2012 (CGVS vrouw p. 2 + document 3) en uzelf in oktober 2012

(CGVS p. 6-7). Als u en uw gezin daadwerkelijk het slachtoffer zouden geweest zijn van vervolging

vanwege de veiligheidsdiensten sinds 2010 zoals u beweert, is het maar weinig aannemelijk dat jullie

dergelijke documenten nog probleemloos zouden verkregen hebben in 2011 en 2012, vooral wat betreft

de paspoorten in de periode vlak voor jullie vertrek waarin volgens uw verklaringen uw kleindochter zou

zijn ontvoerd door de veiligheidsdiensten.

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het CGVS van oordeel dat u en uw gezin de vervolging door

de autoriteiten van uw land waarvan jullie het slachtoffer waren (als gevolg van de informatie

over Patarkatsishvili die op de usb-stick stond die u in handen had gekregen) indrukwekkender pogen

voor te stellen dan dat in werkelijkheid het geval was en dat jullie uw rol in de Patarkatsishvili-saga

belangrijker willen maken dan die echt was.

Ten tweede vraagt het CGVS zich luidop af waarom de huidige Georgische autoriteiten, die na

de verkiezingen van oktober 2012 aan de macht zijn gekomen (zie onder), u op dit moment nog

zouden viseren omwille van de informatie op de usb-stick over (aanhangers van) Badri Patarkatsishvili,

een politiek opposant tegen het vorige UNM-regime van Mikhail Saakashvili die reeds in 2008 overleed.

Dit standpunt wordt nog versterkt door het feit dat u maar matig op de hoogte blijkt van

Patarkatsishvili’s politieke project, activiteiten en zijn lot; ten tijde van Patarkatsishvili was u immers nog

niet echt in de politiek betrokken (CGVS p. 10-11). Als u in dit opzicht gevraagd wordt waarom de

staatsveiligheid en ‘bepaalde invloedrijke personen’ die usb-stick nu nog willen, zoals u aanhaalt, moet u

het antwoord schuldig blijven en verklaart u niet te weten waarom die usb-stick nog zo belangrijk is

(CGVS p. 14). Op deze manier kan u het CGVS niet overtuigen waarom de huidige Georgische

autoriteiten u op dit moment nog zouden vervolgen vanwege de bewuste usb-stick.

Dat de huidige Georgische autoriteiten u nog zouden viseren omwille van informatie over

(aanhangers van) Badri Patarkatsishvili, is ook weinig aannemelijk in het licht van de recente

regimewissel die in uw land is doorgevoerd waardoor de politieke macht nu in handen is van mensen

die vroeger tegen het regime van Saakashvili waren, zoals bijvoorbeeld uzelf (CGVS p. 13),

Patarkatsishvili (CGVS p. 11) en de verenigde oppositie van de Georgian Dream waartoe ook

Davitashvili en Dzidziguri behoren, zijnde politici met wie u samenwerkte in de Nationale Raad (CGVS

p. 5-6). Immers, volgens onze objectieve informatie (waarvan een kopie aan uw administratieve dossier

werd toegevoegd) won de Georgian Dream-coalitie onder leiding van Bidzina Ivanisjvili op vreedzame

en regelmatige wijze de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 en de presidentsverkiezingen van

27 oktober 2013 van de United National Movement (UNM), die Georgië sinds de Rozenrevolutie van

november 2003 bestuurd had. De nieuwe regering bestaat uit persoonlijkheden die ervaring hebben op

gebied van mensenrechten, bijvoorbeeld de minister van justitie (Tea Tsulukiani werkte tien jaar voor

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens), de minister van gevangenissen (als voormalig

ombudsman voor de mensenrechten kloeg Sozar Subari jarenlang de slechte omstandigheden in de

gevangenissen van Georgië aan) en de ombudsman voor de mensenrechten (Ucha Nanuasjvili leidde

jarenlang de mensenrechtenorganisatie Human Rights Center (HRIDC) in Tbilissi). Het parket, de politie

en de directie van de gevangenissen werden grondig hervormd. Dit leidde tot een groter respect voor

de mensenrechten. De talrijke gerechtelijke vervolgingen van overheidspersonen van het Saakashvili-

regime (aanhangers van de UNM) wegens misbruiken bij de uitoefening van hun functie worden van

nabij gevolgd door de internationale gemeenschap. Op dit ogenblik worden ze gemonitord (met name
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door de organisaties HRIDC en Transparency International Georgia) en werden geen ernstige

schendingen van de rechten op verdediging vastgesteld. Zelfs als aan de omvang en de intensiteit van

de feiten die u en uw gezin aanhalen geloof kan worden gehecht – quod non (zie boven) – is het in het

licht van deze informatie bijzonder onwaarschijnlijk dat u op dit moment nog enige vervolging vanwege

de huidige, nieuwe autoriteiten van uw land zou te vrezen hebben omwille van informatie over een zes

jaar geleden overleden opposant van het vroegere UNM-regime van Saakashvili. Hierbij dient

opgemerkt te worden dat u het tegendeel niet aantoont met overredende verklaringen, noch aan de

hand van bewijsvoerende stukken. Zo verklaart u louter dat er sinds de verkiezingen van 2012 niets

veranderd is, dat er enkel een façade werd opgericht naar de buitenwereld maar dat het

(rechts)systeem nog steeds hetzelfde is en dat dezelfde personen als tijdens de vorige regering er nog

steeds zijn (CGVS p. 14) – blote verklaringen die u op geen enkele wijze objectief staaft. In hun artikels

die u voorlegt (document 22), uiten Nana Kakabadze (hoofd van de ngo Former Political Prisoners for

Human Rights) en Khatuna Lagazidze (politiek analist) kritiek op de nieuwe regering; doch gaat het om

de persoonlijke mening van twee individuën vanuit hun specifieke functie die niet van die aard is dat het

de toegevoegde informatie van het CGVS zou ondermijnen. Wat betreft de kritiek van Kakabadze op het

gevangenissysteem kan nog verwezen worden naar het volgende. Volgens de toegevoegde informatie

gebeurden vanaf september 2012 talrijke opzienbarende onthullingen over ernstige misbruiken in

verschillende Georgische gevangenissen tijdens de regeerperiode van voormalig president Saakashvili,

die zijn val tijdens de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 versnelden. Sindsdien nam de nieuwe

regering radicale maatregelen om de detentieomstandigheden in de Georgische gevangenissen

aanzienlijk te verbeteren: ontslagen of veroordelingen van verantwoordelijken, sluiting van verschillende

instellingen en invoering van uitgebreide preventie- en monitoringsystemen voor het naleven van de

mensenrechten in de Georgische gevangenissen.

Een andere duidelijke indicatie van de overtuiging van het CGVS dat u door de huidige

Georgische autoriteiten geen vervolging te vrezen heeft vanwege de informatie over Patarkatsishvili,

betreft niet alleen de paspoorten die u en uw gezin kort voor uw vertrek nog verkregen van deze

autoriteiten (zie boven), maar niet in het minst ook dat jullie Georgië konden verlaten met het vliegtuig

gebruik makend van deze paspoorten zonder dat jullie bij de identiteitscontrole op de luchthaven van

Tbilisi problemen ondervonden (CGVS p. 7 + CGVS vrouw p. 3 + CGVS dochter p. 4 + CGVS

schoonzoon p. 3-4). Als de Georgische veiligheidsdiensten tot vlak voor uw vertrek uit uw land nog zo

intensief op zoek zouden zijn naar de usb-stick die in uw handen was terechtgekomen, is het

ondenkbaar dat zij jullie nog de toestemming zouden gegeven hebben om het land te verlaten in de

vorm van het uitreiken van reispaspoorten én jullie bovendien geen strobreed in de weg zouden hebben

gelegd bij het verlaten van jullie land op de luchthaven – naar eigen zeggen kregen jullie daar immers

wel degelijk identiteitscontrole.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat u er niet in

slaagt een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel

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

te tonen ten opzichte van uw land van herkomst Georgië. De documenten die u neerlegt veranderen

hier niets aan. Uw Georgische identiteitskaart, uw huwelijksakte, uw geboorteakte, de geboorteakte van

uw vrouw, de geboorteakte van uw dochter, de geboorteaktes van uw kleinkinderen, uw werkboekje en

dat van uw vrouw, uw diploma en dat van uw vrouw en het opleidingsattest van uw vrouw bevatten

louter informatie over uw identiteit en die van uw gezinsleden, over uw opleiding en die van uw vrouw en

over uw echtelijke situatie, maar hebben geen betrekking op de door u aangehaalde problemen. De

brief van de partij Justice for Georgia, de usb-stick met daarop informatie over de politieke activiteiten

van u en uw vrouw en het waarnemersattest voor de verkiezingen van 2012 van uw vrouw tonen uw

politiek engagement en dat van uw vrouw aan (waarover jullie omstandig vertelden, CGVS p. 5-6 +

CGVS vrouw p. 3), maar hebben geen bewijskracht ten opzichte van de door u en uw gezin

aangehaalde problemen als gevolg van de usb-stick met daarop de informatie over Patarkatsishvili en

zijn medestanders. De drie online artikels en het psychologisch attest in verband met uw kleindochter

werden reeds eerder besproken (zie boven). De werkbadge van uw vrouw bij de staatsconcerthal in

Tbilisi en de brief van deze instelling tonen aan dat zij daar werkte van 1989 tot 2007; de brief van de

organisatie Komagi vermeldt dat uw vrouw er illegaal ontslagen werd wegens haar politieke

overtuigingen. Los van het feit dat deze organisatie op geen enkele manier staaft hoe ze haar

onderzoek gevoerd heeft of hoe ze tot deze conclusie komt, dient ook opgemerkt te worden dat een

ontslag op een werkplaats bezwaarlijk als een daad van (systematische) vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie kan aanzien worden. Ook de link met de reden waarom u en uw gezin een

asielaanvraag indienen in België (i.c. uw vrees tgo. de Georgische autoriteiten vanwege de usb-stick die

u in 2010 in handen had gekregen), blijkt allerminst uit dit document – nota bene zou uw vrouw van dit

werk ontslagen zijn op 1 januari 2007, ruim drie jaar vóór u de bewuste usb-stick zelf in handen had
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gekregen. Deze documenten zijn bijgevolg niet van die aard dat ze deze beslissing zouden kunnen

beïnvloeden.

Volledigheidshalve dient toegevoegd te worden dat er in hoofde van uw vrouw L. K. (…) (O.V. (…)), uw

dochter S. R. (…) (O.V. (…)) en haar man S. K. (…) (O.V. (…)) – uit wiens verklaringen blijkt dat ze hun

asielaanvraag baseren op dezelfde elementen als de uwe (CGVS vrouw p. 4 + CGVS dochter p. 5-6 +

CGVS schoonzoon p. 5-7) – door het Commissariaat-generaal eveneens werd overgegaan tot een

weigering van het vluchtelingenstatuut en een weigering van het statuut van subsidiaire bescherming.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

De tweede, derde en vierde bestreden beslissing, genomen ten aanzien van respectievelijk tweede,

derde en vierde verzoekende partij, zijnde respectievelijk de echtgenote, schoonzoon en dochter van

eerste verzoekende partij, nemen de motivering van de beslissing ten aanzien van eerste verzoekende

partij integraal over daar zij wat hun asielrelaas betreft volledig steunen op dezelfde asielmotieven als

deze voorgehouden door eerste verzoekende partij.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van de artikelen 48/3 en

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van willekeur en van de “beginselen van

behoorlijk bestuur”. In een tweede middel voeren verzoekende partijen wederom de schending aan van

de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van de “beginselen van behoorlijk bestuur”. In een derde en laatste middel,

halen verzoekende partijen de schending aan van artikel 3 EVRM juncto artikel 13 EVRM, van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het

“fair play”-beginsel.

De door verzoekende partijen aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge

verwevenheid, samen behandeld.

2.2.1. In verband met de opgeworpen schending van het “fair play-beginsel” merkt de Raad op dat

verzoekende partijen niet aanvoeren op welke manier dit beginsel zou zijn geschonden, terwijl de

uiteenzetting van een middel niet alleen vereist dat wordt aangevoerd welke bepaling of welk beginsel

geschonden wordt geacht, doch ook de manier waarop ze werden geschonden door de bestreden

beslissingen. Verzoekende partijen beperken zich in hun betoog tot een loutere verwijzing naar

voormeld beginsel. Dit onderdeel van het derde middel is derhalve niet ontvankelijk.

2.2.2. Betreffende de verwijzing van verzoekende partijen naar artikel 3 EVRM wijst de Raad erop dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partijen een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

Met betrekking tot artikel 13 EVRM stelt de Raad vast dat verzoekende partijen niet aantonen op welke

wijze deze verdragsbepaling door de bestreden beslissingen zou zijn geschonden. Verzoekende partijen

beperken zich in hun betoog tot een loutere verwijzing naar voormeld artikel. Dit onderdeel van het

derde middel is derhalve niet ontvankelijk.

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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 de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partijen

de motieven van de bestreden beslissingen volledig kennen en inhoudelijk aanvechten. Zij maken

verder niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische
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en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou

zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de 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. Dit

onderdeel van de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (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. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.5.1. Verzoekende partijen wijzen er in hun verzoekschrift op dat onjuiste verklaringen niet

noodzakelijk leiden tot de ongegrondheid van de asielaanvraag, dat verschillende verklaringen elkaar

uiteraard kunnen aanvullen en dat de gebeurlijke tegenstellingen en lacunes hoe dan ook niet van die

aard zijn om een weigeringsbeslissing te gronden. Ook het feit dat zij een completer verhaal zouden

hebben verteld “lopende het dringend beroep zelfs inzake essentiële zaken” betekent volgens

verzoekende partijen niet dat er een tegenstelling is met het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken.

Verzoekende partijen duiden er verder op dat steeds dient te worden nagegaan of de ingeroepen

elementen wel te wijten zijn aan henzelf.

2.2.5.2. De Raad beaamt dat onjuiste verklaringen niet noodzakelijk dienen te leiden tot de

ongegrondheid van de asielaanvraag. In casu heeft verwerende partij echter vastgesteld dat geen

geloof kan worden gehecht aan het asielrelaas van verzoekende partijen gelet op de vastgestelde

tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van eerste verzoekende partij en die van haar gezinsleden,

alsook tussen hun verklaringen onderling aangaande de vervolgingsfeiten waarvan zij sinds 2010 het

slachtoffer waren, de vaststelling dat uit een aantal documenten die eerste verzoekende partij en haar

gezin neerleggen en uit een aantal van hun verklaringen blijkt dat zij, nadat hun problemen met de

autoriteiten waren begonnen in 2010, nog meermaals met deze autoriteiten in contact zijn gekomen

zonder daarbij problemen te ondervinden en, bovendien, maken verzoekende partijen niet aannemelijk

dat de huidige Georgische autoriteiten, die na de verkiezingen van 2012 aan de macht zijn gekomen,

hen op dit moment nog zouden vervolgen vanwege de bewuste usb-stick. Aangezien voormelde

bevindingen allen betrekking hebben op essentiële elementen van het weergegeven asielrelaas, zijn

deze wel degelijk van aard om de weigeringsbeslissing te gronden. De Raad merkt verder eveneens op

dat deze vaststellingen gebaseerd zijn op de uitgebreide verklaringen die verzoekende partijen tijdens

hun gehoren op het Commissariaat-generaal hebben afgelegd met behulp van een tolk. Dat de door

verwerende partij ingeroepen elementen wel degelijk te wijten zijn aan verzoekende partijen zelf,

spreekt bijgevolg voor zich.

Betreffende het verweer dat verschillende verklaringen elkaar uiteraard kunnen aanvullen, merkt de

Raad op dat uit de lezing van de bestreden beslissingen blijkt dat de opeenvolgende tegenstrijdige

verklaringen hoe dan ook niet met elkaar kunnen worden verzoend. Het is derhalve niet zo dat deze

verklaringen elkaar kunnen aanvullen of dat bepaalde verklaringen kunnen worden beschouwd als een

meer uitgebreide versie van de vorige verklaringen die werden afgelegd. Dit – overigens zeer algemeen

– verweer kan derhalve niet door de Raad worden bijgetreden. Waar verzoekende partijen nog

opmerken dat het feit dat zij een completer verhaal zouden hebben verteld “lopende het dringend

beroep zelfs inzake essentiële zaken” niet betekent dat er een tegenstelling is met het verhoor op de

Dienst Vreemdelingenzaken, merkt de Raad op dat de door vierde verzoekende partij gegeven
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verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken omtrent de ontvoering van haar dochter flagrant

verschillen met haar latere verklaringen tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal. Bij de

Dienst Vreemdelingenzaken geeft zij aan dat haar dochter gekidnapt werd ongeveer twee maanden

voor hun vertrek naar België op 28 november 2012, dat haar dochter door ‘iemand’ van de crèche was

meegenomen (maar ze weet niet op welk tijdstip), dat haar dochter gedurende één dag ontvoerd werd

en dat ze teruggevonden werd door zowel de vader van vierde verzoekende partij als haar echtgenoot

(administratief dossier D. R. en L. K., stuk 15, landeninformatie, deel 6; administratief dossier S. K. en S.

R., stuk 17). Op het Commissariaat-generaal stelt zij evenwel dat haar dochter zo’n anderhalf à twee uur

gekidnapt was in de vooravond van 10 oktober 2012 nadat de vader van vierde verzoekende partij haar

had opgehaald in de crèche, dat de vader van vierde verzoekende partij de hele tijd alleen was op het

moment dat de dochter van vierde verzoekende partij verdween en tijdens de telefonische instructies die

hij kreeg van de ontvoerders tot hij ze terugvond (administratief dossier D. R. en L. K., stuk 15,

landeninformatie, deel 3, gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p. 6-7; administratief dossier S.K.

en S. R., stuk 8, gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p. 6-7). De Raad is van oordeel dat de

door vierde verzoekende partij gegeven verklaringen tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal, gelet op de flagrante verschillen, geenszins beschouwd kunnen worden als zijnde een loutere

aanvulling of een meer uitgebreide versie van haar verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

2.2.6.1. Verzoekende partijen menen dat er in casu door verwerende partij geen enkele feitenvinding is

gebeurd in de zin dat niets wordt onderzocht en dat verwerende partij zich ertoe heeft beperkt tot een

eenzijdige interpretatie van eenzijdige stukken die tegen de werkelijkheid ingaan. Verzoekende partijen

opperen dat verwerende partij in haar beslissingen zomaar ten onrechte tal van zaken gaat opwerpen,

zogezegd ten nadele van hen, terwijl in werkelijkheid deze elementen geenszins correct zijn en enkel te

wijten zijn aan een verkeerde beoordeling van hun asielaanvraag. Zij menen dat uit de bestreden

beslissingen duidelijk blijkt dat zij in de mate van het mogelijke hebben geantwoord op de vragen, doch

dat zij uiteraard niet alles wisten en ook niet konden weten. Het is volgens verzoekende partijen in dit

verband opvallend dat verwerende partij een aantal beweringen uit dewelke duidelijk berusten op

eenzijdige vermoedens en uit de lucht gegrepen interpretaties van bepaalde feiten. Daarnaast

vermelden verzoekende partijen nog dat het een essentieel rechtsprincipe is dat kwade trouw nooit

vermoed wordt, doch dient te worden bewezen. Tot slot is het volgens hen ook totaal niet correct dat

verwerende partij, wanneer zij verwijzen naar derden en ook hun naam geven, zomaar zonder enig

onderzoek ter zaken naar deze personen gaat oordelen net alsof de situatie van deze personen niet

relevant zou zijn, dit terwijl deze zaken gemakkelijk controleerbaar zijn. Door geen controle door te

voeren, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, aldus verzoekende partijen.

2.2.6.2. De Raad merkt vooreerst op dat uit de lezing van de bestreden beslissingen blijkt dat

verwerende partij zich geenszins heeft beperkt tot een “eenzijdige interpretatie van eenzijdige stukken”

waarbij een aantal eigen beweringen worden geuit die berusten op eenzijdige vermoedens of op een

eenzijdige, verkeerde interpretatie van bepaalde gegevens. Verwerende partij heeft wel degelijk alle

door verzoekende partijen aangegeven feiten en elementen onderzocht en zij heeft op omstandige wijze

uiteengezet waarom er geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partijen

weergegeven asielmotieven. Gelet op de uitgebreide motivering van verwerende partij, waarbij alle door

verzoekende partijen aangereikte documenten en gebeurtenissen worden besproken, stelt de Raad vast

dat er wel degelijk een nauwkeurige feitenvinding heeft plaatsgevonden – waarbij de Raad eveneens

wenst te verwijzen naar de uiteenzetting onder punt 2.2.18. – en dat er geenszins sprake is van

beweringen die berusten op eenzijdige vermoedens of op een eenzijdige interpretatie van gegevens.

Verzoekende partijen preciseren overigens niet welke gegevens verkeerd werden geïnterpreteerd en

wat de precieze impact zou zijn van deze zogenaamde eenzijdige interpretatie.

Verder is de Raad van oordeel dat het verweer van verzoekende partijen dat zij in de mate van het

mogelijke hebben geantwoord op de aan hen gestelde vragen, doch dat zij uiteraard niet alles wisten en

ook niet konden weten, geen concrete weerlegging inhoudt van de vastgestelde tegenstrijdigheden en

onaannemelijkheden die door verwerende partij werden vastgesteld. Evenmin blijkt uit de bestreden

beslissingen dat van verzoekende partijen wordt vereist “alles te weten”.

Aangaande de kritiek dat verwerende partij geen onderzoek zou hebben verricht naar bepaalde

personen, herhaalt de Raad dat de bewijslast op de kandidaat-vluchteling zelf berust en dat deze alle

feiten en gegevens dient aan te brengen om aan te tonen dat zijn asielaanvraag gerechtvaardigd is.

Bovendien wijst de Raad verzoekende partijen erop dat het niet tot de taak van de commissaris-

generaal behoort om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli
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2007, nr. 173.197). De kritiek dat verwerende partij onderzoek had moeten verrichten naar “derden”

wordt dan ook onterecht aangevoerd.

2.2.7. Daar waar verzoekende partijen stellen dat zij blijven bij hun asielrelaas dat ook overeenstemt

met de werkelijkheid en erop wijzen dat hen niet ten kwade kan worden geduid dat zij zichzelf in de

geschetste omstandigheden niet nog langer in gevaar hebben gebracht om de nodige bewijsstukken te

verzamelen of meer informatie te bekomen, meent de Raad evenwel dat nergens uit de bestreden

beslissingen kan worden afgeleid dat van verzoekende partijen werd verwacht dat zij zichzelf “in de

geschetste omstandigheden” nog langer in gevaar zouden hebben gebracht om meer bewijsstukken of

informatie te bekomen. Dergelijke opmerking is dan ook niet dienstig.

2.2.8.1. Inzake de vastgestelde tegenstrijdigheid in verband met de problemen die eerste verzoekende

partij gekend zou hebben in Georgië tussen enerzijds de verklaringen van eerste en tweede

verzoekende partij die stellen dat eerste verzoekende partij in juni 2010 werd aangevallen en stevig in

elkaar werd geslagen en in november 2011 door dezelfde mensen meegenomen werd en mondeling

bedreigd maar die keer niet geslagen werd, en anderzijds de verklaringen van vierde verzoekende partij

die beweert dat eerste verzoekende partij in 2010 en in 2011 twee keer zwaar mishandeld werd en de

verklaringen van derde verzoekende partij die eveneens zegt dat eerste verzoekende partij in 2010 erg

geslagen en mishandeld werd en dat dit ook later nog eens gebeurde, bemerken verzoekende partijen

in hun verzoekschrift dat, hoewel eerste verzoekende partij in november 2011 niet geslagen werd, zij

wel voor een auto gegooid werd waardoor zij gewond geraakt was. Dit kan eveneens als een

mishandeling beschouwd worden. Daarnaast heeft eerste verzoekende partij deelgenomen aan

verschillende betogingen en werd zij bij verschillende van deze betogingen aangevallen. Evenwel waren

deze aanvallen niet zo ernstig als deze van juni 2010.

2.2.8.2. De Raad is evenwel van oordeel dat de uitleg dat eerste verzoekende partij in november 2011

weliswaar niet geslagen werd, maar wel voor een auto gegooid werd waardoor zij gewond geraakt was,

een allesbehalve overtuigende post-factumverklaring betreft die duidelijk na reflectie tot stand gekomen

is teneinde de vastgestelde tegenstrijdige verklaringen alsnog verenigbaar te laten uitschijnen. Immers

geeft eerste verzoekende partij nergens tijdens haar gehoor aan dat zij in november 2011 voor een auto

gegooid werd en hierdoor gewond geraakte, maar verklaart zij daarentegen het volgende: “Ze lieten me

ergens achter en ik kwam zelf thuis op mijn eigen kracht, want dan was ik niet geslagen, enkel

mondeling bedreigd.” (administratief dossier D. R. en L. K., stuk 6, gehoorverslag CGVS D. R. d.d.

08/05/2014, p. 9; administratief dossier S. K. en S. R., stuk 21, landeninformatie, deel 3, gehoorverslag

CGVS D. R. d.d. 08/05/2014, p. 9). Ook de opmerking dat eerste verzoekende partij deelgenomen heeft

aan betogingen en bij verschillende van deze betogingen werd aangevallen, hetgeen overigens nergens

blijkt uit de verklaringen van eerste verzoekende partij (administratief dossier D. R. en L. K., stuk 6,

gehoorverslag CGVS D. R. d.d. 08/05/2014; administratief dossier S. K. en S. R., stuk 21,

landeninformatie, deel 3), betreft een post-factumverklaring die geenszins van aard is de vastgestelde

tegenstrijdigheid in een ander daglicht te stellen.

2.2.9.1. Aangaande de verschillende incoherenties in de verklaringen van derde en vierde verzoekende

partij over de problemen die zij als gevolg van de problemen van eerste verzoekende partij zouden

meegemaakt hebben, maken verzoekende partijen in hun verzoekschrift volgende opmerkingen.

Betreffende de incoherente verklaringen in verband met het feit dat zij in de gaten werden gehouden

vanuit een jeep met geblindeerde ramen, leggen verzoekende partijen uit dat vierde verzoekende partij

verklaard heeft dat zij als eerste de jeep heeft aangewezen. Door derde verzoekende partij werd

verklaard dat zij op de jeep werd gewezen door vierde verzoekende partij en dat zij later deze jeep

opnieuw zag en vervolgens vierde verzoekende partij hierop heeft gewezen. Dit wordt geenszins

ontkend door vierde verzoekende partij, die evenwel als eerste de jeep enkele dagen voordien had

aangewezen.

Omtrent de vastgestelde incoherentie met betrekking tot de manier waarop de telefooncentrale werd

gecontacteerd toen derde en vierde verzoekende partij vermoedden dat hun telefoons werden

afgeluisterd, stellen verzoekende partijen dat geenszins sprake is van enige incoherentie. Immers is

enerzijds derde verzoekende partij naar de dichtbijgelegen telefooncentrale informatie gaan vragen en

heeft anderzijds vierde verzoekende partij op een bepaald ogenblik de technicus zelf opgebeld met haar

gsm. Deze zaken gebeurden evenwel beide.

Wat betreft de vastgestelde incoherentie inzake de poging tot inbraak bij hun thuis, stellen verzoekende

partijen dat vierde verzoekende partij correct heeft verklaard dat net voor hun vertrek een inbraak is

gebeurd en dat derde verzoekende partij nog de dag van hun vertrek het deurslot gerepareerd heeft.



RvV X - Pagina 10

2.2.9.2. De Raad merkt vooreerst op dat door vierde verzoekende partij uitdrukkelijk verklaard werd dat

haar echtgenoot haar nooit gewezen heeft op de jeep (“Hoeveel keer heeft u uw man op die wagen

gewezen? Eén keer. Ik heb hem één keer getoond. Dat was in sept of oktober, in de herfst. Heeft hij u

ooit gewezen op die auto? Omgekeerd dus. Nee.” (administratief dossier D. R. en L. K., stuk 15,

landeninformatie, deel 3, gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p. 11; administratief dossier S. K.

en S. R., stuk 8, gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p. 11)). De post-factumverklaring van

verzoekende partijen dat door vierde verzoekende partij geenszins ontkend wordt dat derde

verzoekende partij haar later nog eens op de jeep heeft gewezen is derhalve tegenstrijdig aan de door

vierde verzoekende partij gegeven verklaringen tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal

hieromtrent en is geenszins van aard om de vastgestelde tegenstrijdigheid van deze verklaringen met

de verklaringen van haar echtgenoot te weerleggen.

Verder stelt de Raad vast dat vierde verzoekende partij volgende verklaringen aflegt omtrent de manier

waarop de telefooncentrale werd gecontacteerd toen derde en vierde verzoekende partij vermoedden

dat hun telefoons werden afgeluisterd:

“Had u dan een technieker gecontacteerd?

Het is gebeurd dat ik niets hoorde. Er was veel lawaai. We hebben iemand van telefooncentrale

opgeroepen.

Wanneer was dat, dat u die opgeroepen heeft?

In oktober denk ik, begin oktober 2012.

Hoe heeft u die opgeroepen?

Ik heb zelf gebeld met gsm.” (administratief dossier D. R. en L. K., stuk 15, landeninformatie, deel 3,

gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p. 10; administratief dossier S. K. en S. R., stuk 8,

gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p. 10). Derde verzoekende partij verklaart daarentegen het

volgende: “(…) Waar wij wonen is een telefooncentrale. Ik zat er zodanig verveeld mee dat ik er naartoe

ging en vroeg of er beschadiging was op onze lijn. Er is dan iemand gekomen en zei dat alles er ok

uitzag. (…) Mijn vrouw was thuis; ik niet. Ik was op het werk. Voor ik naar werk ging, passeerde ik aan

die centrale en dan is die man daarop naar ons huis geweest. Ik ging gewoon verder naar werk.”

(administratief dossier D. R. en L. K., stuk 15, landeninformatie, deel 4, gehoorverslag CGVS S. K. d.d.

10/04/2014, p. 8; administratief dossier S. K. en S. R., stuk 7, gehoorverslag CGVS S. K. d.d.

10/04/2014, p. 8). De uitleg van verzoekende partijen dat deze verklaringen wel degelijk met elkaar

verenigbaar zijn en dat zowel derde verzoekende partij naar de telefooncentrale informatie is gaan

vragen als dat vierde verzoekende partij op een bepaald ogenblik de technicus zelf opgebeld heeft met

een gsm betreft een post-factumverklaring die duidelijk na reflectie tot stand gekomen is teneinde de

vastgestelde tegenstrijdige verklaringen alsnog verenigbaar te laten schijnen. Uit de verklaringen van

derde verzoekende partij blijkt evenwel duidelijk dat de technicus onmiddellijk naar het huis van derde

en vierde verzoekende partij is gegaan toen derde verzoekende partij van het probleem melding ging

maken bij de telefooncentrale. Dat vierde verzoekende partij ook nog naar de telefooncentrale zou

hebben gebeld terwijl haar echtgenoot op dat moment reeds naar de telefooncentrale was, kan

geenszins plausibel worden genoemd.

Daar waar verzoekende partijen in hun verzoekschrift met betrekking tot de vaststelling in de bestreden

beslissingen dat vierde verzoekende partij verklaart dat er vlak voor haar vertrek, in de nacht van 27 op

28 november 2012, een poging tot inbraak was bij haar thuis waarbij de deur ingebroken werd en dat

haar echtgenoot ’s anderendaags het deurslot na zijn werk verving, dit terwijl haar echtgenoot reeds op

27 november 2012 was vertrokken, de door vierde verzoekende partij gegeven uitleg toen zij

geconfronteerd werd met het feit dat haar echtgenoot reeds op 27 november 2012 was vertrokken,

herhalen, wijst de Raad verzoekende partijen erop dat door vierde verzoekende partij uitdrukkelijk

verklaard werd dat de inbraak plaatsvond in de nacht van 27 op 28 november 2012 (administratief

dossier D. R. en L. K., stuk 15, landeninformatie, deel 3, gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p.

11-12; administratief dossier S. K. en S. R., stuk 8, gehoorverslag CGVS S. R. d.d. 10/04/2014, p. 11-

12), waardoor de uitleg dat derde verzoekende partij het deurslot gerepareerd zou hebben op de dag

van haar vertrek, i. e. op 27 november 2012, geen steek houdt.

2.2.10.1. Wat de tegenstrijdigheden in de opeenvolgende verklaringen van vierde verzoekende partij

omtrent de ontvoering van haar dochter E. – het incident dat van doorslaggevend belang geweest is in

de beslissing van verzoekende partijen om te vluchten uit Georgië – betreft, stellen verzoekende partijen

dat E. ongeveer anderhalf à twee maanden voor hun vertrek ontvoerd werd. E. is teruggevonden door

eerste verzoekende partij, die vervolgens onmiddellijk naar huis is gegaan met haar kleinkind, waar ook

derde verzoekende partij aanwezig was. Verzoekende partijen benadrukken dat de ontvoering werkelijk

heeft plaatsgevonden en verwijzen desbetreffend naar het medisch attest dat zij hebben voorgelegd

waaruit blijkt dat E. tot op heden nog steeds ernstige psychologische problemen ondervindt,

nachtmerries heeft, slecht slaapt en vermijdings- en asociaal gedrag vertoont. Het medisch attest toont
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derhalve duidelijk aan dat er ernstige problemen zijn in hoofde van E. en dat de verklaringen van

verzoekende partijen omtrent de ontvoering een plausibele verklaring vormen voor deze vastgestelde

psychologische problemen.

2.2.10.2. Vooreerst is de Raad van oordeel dat de uitleg in het verzoekschrift dat E. ongeveer anderhalf

à twee maanden voor hun vertrek ontvoerd werd en teruggevonden is door eerste verzoekende partij,

die vervolgens onmiddellijk naar huis is gegaan met haar kleinkind, waar ook derde verzoekende partij

aanwezig was, wederom een allesbehalve overtuigende post-factumverklaring betreft die duidelijk na

reflectie tot stand gekomen is teneinde de vastgestelde tegenstrijdige verklaringen alsnog verenigbaar te

laten uitschijnen.

Daar waar verzoekende partijen verwijzen naar het medisch attest waaruit ernstige psychologische

problemen in hoofde van E. blijken, wijst de Raad er evenwel op dat verwerende partij in de bestreden

beslissingen uitgebreid motiveert waarom het neergelegde psychologisch attest niet van aard is om de

in de bestreden beslissingen aangehaalde bemerkingen bij de ontvoering van E. teniet te doen: “Het

psychologisch attest dat u neerlegt (document 21) wijzigt deze vaststellingen niet. In dit attest vermeldt

psycholoog K. K. (…) dat uw dochter symptomen van depressie en angst vertoont en dat uw

kleindochter last heeft van nachtmerries, slecht slaapt, vermijdings- en asociaal gedrag vertoont en dat

dit het gevolg zou zijn van de ontvoering waarvan ze in haar land het slachtoffer was. Eerst en vooral

dient gezegd dat het Commissariaat-generaal begrip kan opbrengen voor de psychologische/emotionele

toestand waarin uw dochter en kleindochter zich bevinden. Aan de andere kant dient ook opgemerkt dat

de ontvoering waarnaar in het attest verwezen wordt, op zichzelf staat en slechts zeer rudimentair en in

algemene bewoordingen wordt vermeld zonder verdere duiding te geven qua tijdstip, locatie en/of

omstandigheden. Bovendien dient hoe dan ook te worden benadrukt dat een attest van een psycholoog

in België geen sluitend bewijs vormt van de omstandigheden waarin het beschreven feit in het land van

herkomst zou zijn voorgevallen. Een psycholoog doet vaststellingen betreffende de mentale

gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de psycholoog

vermoedens hebben over de oorzaak hiervan. Desalniettemin moet worden opgemerkt dat een

psycholoog nooit met volledige zekerheid de feitelijke omstandigheden kan schetsen waarin de feiten

zich zouden voorgedaan hebben, daar hij/zij zich baseert op de verklaringen van de patiënt in kwestie

(zoals u en uw dochter ook zelf aangeven, CGVS p. 4 + CGVS dochter p. 7) zonder dat hij/zij dit

objectief kan nagaan. Bijgevolg is dit psychologisch attest niet van die aard dat het de hierboven

aangehaalde bemerkingen bij de ontvoering van uw kleindochter zou tenietdoen.”. Het louter

tegenspreken van de gevolgtrekking van verwerende partij, zonder enige concrete argumenten, volstaat

niet om desbetreffende motivering van de bestreden beslissingen te weerleggen.

2.2.11.1. Inzake de motivering in de bestreden beslissingen aangaande het feit dat verzoekende partijen

nog meermaals met de autoriteiten in contact zijn gekomen nadat hun problemen met de autoriteiten

waren begonnen in 2010 zonder daarbij problemen te ondervinden en zelfs nog internationale

paspoorten hebben verkregen in 2011 en 2012, ook in de periode vlak voor hun vertrek waarin volgens

hen E. zou zijn ontvoerd door de veiligheidsdiensten, bevestigen verzoekende partijen dat zij inderdaad

nog een aantal documenten aangevraagd hebben en bekomen. Dit was niet zonder risico, gelet op de

gekende problemen met de Georgische autoriteiten. Het is duidelijk dat men hen liever kwijt dan rijk

was. Bovendien wisten de autoriteiten dat eerste verzoekende partij de usb-stick had en wilden zijn

vermijden dat één en ander te veel in de belangstelling zou komen.

2.2.11.2. De Raad treedt verwerende partij evenwel bij in haar motivering dat het geenszins aannemelijk

is dat verzoekende partijen nog probleemloos internationale paspoorten konden verkrijgen in 2011 en

2012, ook in de periode vlak voor hun vertrek waarin volgens hen E. zou zijn ontvoerd door de

veiligheidsdiensten, indien zij daadwerkelijk het slachtoffer zouden zijn geweest van vervolging vanwege

de Georgische veiligheidsdiensten sinds 2010. Dat de Georgische veiligheidsdiensten eerste

verzoekende partij en haar gezin enerzijds herhaaldelijk zou belagen met als doel de usb-stick met

foto’s van Patarkatsishvili met een aantal van zijn sympathisanten en lijsten van mensen die zijn

oppositiepartij indertijd steunden, te bemachtigen, maar anderzijds verzoekende partijen zomaar naar

het buitenland zouden laten vertrekken, houdt geenszins steek. Immers het laten vertrekken van

betrokkenen naar het buitenland impliceert niet dat de informatie op de usb-stick niet alsnog zou kunnen

worden verspreid.

2.2.12.1. Betreffende de motivering in de bestreden beslissingen dat verzoekende partijen niet

aannemelijk maken dat de huidige Georgische autoriteiten eerste verzoekende partij op dit moment nog

zouden viseren omwille van informatie over (aanhangers van) Badri Patarkatsishvili, stellen

verzoekende partijen in hun verzoekschrift dat er in werkelijkheid niets veranderd is in Georgië, dat er
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enkel een façade werd opgericht naar de buitenwereld toe en dat dezelfde personen als tijdens de

vorige regering er nog steeds zijn. Verzoekende partijen verwijzen desbetreffend naar de artikels die

door eerste verzoekende partij werden neergelegd tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal.

2.2.12.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in bovenstaande argumentatie deels de door

eerste verzoekende partij verschafte uitleg herhalen. Er dient evenwel op te worden gewezen dat

verwerende partij reeds heeft geoordeeld dat de verklaring van eerste verzoekende partij dat er sinds de

verkiezingen van 2012 niets veranderd is, dat er enkel een façade werd opgericht naar de buitenwereld

maar dat het (rechts)systeem nog steeds hetzelfde is en dat dezelfde personen als tijdens de vorige

regering er nog steeds zijn, een blote verklaring betreft die op geen enkele wijze objectief gestaafd

wordt. Omtrent de door eerste verzoekende partij neergelegde artikels, bemerkt verwerende partij

terecht het volgende in de bestreden beslissingen: “In hun artikels die u voorlegt (document 22), uiten

Nana Kakabadze (hoofd van de ngo Former Political Prisoners for Human Rights) en Khatuna

Lagazidze (politiek analist) kritiek op de nieuwe regering; doch gaat het om de persoonlijke mening van

twee individuën vanuit hun specifieke functie die niet van die aard is dat het de toegevoegde informatie

van het CGVS zou ondermijnen. Wat betreft de kritiek van Kakabadze op het gevangenissysteem kan

nog verwezen worden naar het volgende. Volgens de toegevoegde informatie gebeurden vanaf

september 2012 talrijke opzienbarende onthullingen over ernstige misbruiken in verschillende

Georgische gevangenissen tijdens de regeerperiode van voormalig president Saakashvili, die zijn val

tijdens de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 versnelden. Sindsdien nam de nieuwe regering

radicale maatregelen om de detentieomstandigheden in de Georgische gevangenissen aanzienlijk te

verbeteren: ontslagen of veroordelingen van verantwoordelijken, sluiting van verschillende instellingen

en invoering van uitgebreide preventie- en monitoringsystemen voor het naleven van de mensenrechten

in de Georgische gevangenissen.”. Het louter herhalen van dezelfde uitleg en het opnieuw verwijzen

naar deze artikels, zonder enige concrete argumenten aan te voeren, biedt dan ook geen soelaas.

2.2.13. Daar waar verzoekende partijen stellen dat in Georgië tot op heden verscheidene problemen

voorkomen van mensenrechtenschendingen ten aanzien van politieke tegenstanders, dat de situatie in

Georgië ernstig en precair is, dat actueel de ontvoeringen en verdwijningen de belangrijkste

onveiligheidsfactoren uitmaken, waarbij de ontvoeringen gepaard gaan met detentie en folteringen en

een aantal van de ontvoerde personen nooit worden teruggevonden en dat het leven van verzoekende

partijen in Georgië dan ook ten zeerste in gevaar is, wijst de Raad er evenwel op dat een dergelijke

verwijzing naar een algemene toestand, die bovendien geenszins met objectieve informatie wordt

gestaafd, niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partijen in hun land van herkomst werkelijk

worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient immers in concreto te worden

aangetoond.

2.2.14. Bij aangetekend schrijven van 1 december 2014 worden nog een aantal stukken aan de Raad

overgemaakt. De Raad stelt vast dat deze stukken niet voorzien zijn van een aanvullende nota. Met

toepassing van artikel 39/76, tweede lid van de vreemdelingenwet worden deze stukken derhalve

ambtshalve uit de debatten geweerd.

2.2.15. Waar verzoekende partijen ter terechtzitting vier stukken neerlegen, stelt de Raad vast dat deze

documenten niet gesteld zijn in de taal van de rechtspleging en de bijgevoegde vertaling evenmin

gebeurde naar de taal van de rechtspleging toe. In toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006

neemt de Raad bij gebreke aan een vertaling naar de taal van de rechtspleging toe deze documenten

niet in overweging.

2.2.16. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan hen de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.17. Waar verzoekende partijen menen dat de weigeringsbeslissingen geen motivering bevatten met

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de

eenvoudige lezing van de bestreden beslissingen aantoont dat de weigering van de subsidiaire

bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument

feitelijke grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissingen omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende

gemotiveerd zouden zijn.
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De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissingen heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen, waarop zij zich

eveneens beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partijen een reëel risico op ernstige schade lopen dat losstaat van het risico voortvloeiende

uit het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenwel niet aan dat er heden in Georgië een situatie

heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partijen kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.18. Waar verzoekende partijen aanvoeren dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden,

benadrukt de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om

zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit

de bestreden beslissingen en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partijen

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier D. R. en L. K.,

stukken 14 en 15; administratief dossier, S. K. en S. R., stukken 20 en 21) en dat verzoekende partijen

tijdens hun gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 8 mei 2014, voor wat betreft eerste en tweede

verzoekende partij, en d.d. 10 april 2014, voor wat betreft derde en vierde verzoekende partij, de kans

kregen om hun asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen,

dit met de hulp van een tolk Georgisch en bijgestaan door hun advocaat. De commissaris-generaal heeft

de asielaanvragen van verzoekende partijen op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr.

169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.19. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissingen zijn gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en

overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partijen noch een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend vijftien

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


