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nr. 137 844 van 3 februari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

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

17 december 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 28 november 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 januari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van eerste verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat C. VAN RISSEGHEM, die tevens tweede verzoekende partij vertegenwoordigt, en van attaché

I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

1.1. In zake (G.P.), verzoeker:

“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 (K.T.) (O.V. X) met wie u

drie minderjarige kinderen heeft: (E.G.) (O.V. X), (P.G.) (O.V. X) en (L.G.) (O.V. X).
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Op 22 september 2010 vraagt u voor de eerste maal asiel aan in België, samen met uw vrouw, wegens

problemen die u in uw land had op uw werk Thelasi nadat u verzet had aangetekend tegen een

overname door een zakenpartner (JPI). Het Commissariaat-generaal (CGVS) besluit aangaande deze

eerste asielaanvraag op 30 maart 2012 echter met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing wordt op 24

juli 2012 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) in beroep bevestigd. Het cassatieberoep

dat u hiertegen aantekent, wordt op 12 september 2012 verworpen.

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd, dienen u en uw vrouw op 31 oktober 2014 een

tweede asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties.

In het kader van deze tweede asielaanvraag verklaart u nog steeds niet naar uw land te kunnen

terugkeren omwille van de problemen die u reeds in uw eerste asielaanvraag had uiteengezet en dat uw

problemen in Georgië nog steeds actueel zijn. U verklaart dat de veiligheidsdiensten in Georgië druk

uitoefenen op uw schoonvader, vrienden en buren omwille van u; uw schoonmoeder is zelfs verdwenen.

U geeft aan dat u uw problemen ook heeft gekend wegens het feit dat u inging tegen de corruptie

binnen uw bedrijf, onder meer via een anti-corruptievereniging die uw schoonvader had opgericht en

waarvan u lid was of wegens het feit dat uw schoonvader aan de voorzitter van het syndicaat van het

bedrijf Thelasi voorstelde om de werknemers van het bedrijf te verzekeren via zijn vereniging. U heeft

het gevoel dat u ook in België achtervolgd wordt en dat uw telefoon wordt afgeluisterd. U haalt ook aan

dat uw vrouw vroeger lid was van de Nationale Beweging; ook uw vrouw vermeldt dit: volgens haar zet

de huidige, nieuwe regering in Georgië alle mensen die lid waren van de Nationale Beweging onder

druk.

Ter staving van uw huidige asielaanvraag legt u de volgende documenten neer: een vertaling van uw

Georgische identiteitskaart, uw originele rijbewijs, een originele lidkaart van de anti-corruptievereniging

van uw schoonvader, een kopie van een brief aangaande de vereniging van uw schoonvader, een kopie

van een attest van het justitiehuis in Tbilisi, een kopie van de Georgische identiteitskaart van uw

schoonvader, een kopie van een transportattest van uw schoonvader en een kopie van een geschreven

brief van uw schoonvader.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die

u naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag hebt uiteengezet, nl. problemen die u in uw land had op

uw werk bij het bedrijf Thelasi nadat u verzet had aangetekend tegen een overname door de

verzekeringsmaatschappij JPI: zo werd u verschillende keren aangevallen op straat door onbekenden

en door de politie opgepakt, werd uw vrouw bedreigd en ook aangevallen, werd de zoon van uw zus

ontslagen en uw kinderen bijna omvergereden – uw pogingen om klacht in te dienen bij de politie en de

procureur draaiden op niets uit. In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat uw eerste

asielaanvraag door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat u er niet in slaagde uw

asielrelaas aannemelijk te maken (zo bleef u onaannemelijk vaag over de keren dat u

werd meegenomen door de politie en over de band tussen de regering en de verzekeringsmaatschappij

JPI, werd uw geloofwaardigheid aangetast door uw geringe kennis met betrekking tot de evolutie en de

huidige stand van zaken van uw problemen, had het Commissariaat-generaal ernstige bedenkingen met

betrekking tot uw handelingen die allerminst in overeenstemming zijn met uw verklaarde vrees, bleken

er tegenstrijdigheden en incoherenties te zijn tussen uw verklaringen op het CGVS en de verklaringen

van uw vrouw en met wat u had verklaard op de DVZ en aanvaardde het CGVS uw verklaringen met

betrekking tot uw reisroute niet). Deze beslissing en beoordeling werden door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) bevestigd. Het cassatieberoep dat u bij de Raad van State (RvS)

tegen deze beslissing van de RVV indiende werd verworpen. Bijgevolg resten er u geen

beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige asielaanvraag en staat de beoordeling ervan

vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element

aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk

vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt. In casu kom ik tot de slotsom dat u

géén dergelijke elementen naar voren brengt.
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Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw eerste

aanvraag hebt uiteengezet (i.e. uw verklaringen dat uw problemen nog steeds actueel zijn, dat uw

schoonouders en mensen uit uw omgeving ook problemen kregen omwille van u en dat de nieuwe door

u aangehaalde elementen verbonden zijn aan de oude elementen, meer bepaald uw vermoeden dat uw

problemen zouden zijn ontstaan omwille van de corruptie in uw bedrijf waartegen u inging via de anti-

corruptievereniging van uw schoonvader of omwille van zijn voorstel bij het syndicaat van Thelasi om de

werknemers van het bedrijf te verzekeren via zijn vereniging, verklaring 2de AA 6.11.2014 vragen 15, 17

& 18), moet worden beklemtoond dat deze eerste aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens

een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en dat deze motieven door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw

huidige aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets

dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van

aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Ook de vaststelling dat u nu pas, bij het indienen van uw tweede asielaanvraag ruim twee jaar na het

afsluiten van de procedure van uw eerste asielaanvraag, aangeeft dat de oorzaak van uw problemen

misschien zou kunnen liggen in uw verzet tegen de corruptie in uw bedrijf of in het voorstel van uw

schoonvader om de werknemers van het bedrijf Thelasi te verzekeren via zijn vereniging (verklaring 2de

AA 6.11.2014 vragen 15 & 17), draagt weinig bij tot de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Van een

asielzoeker met een gegronde vrees voor vervolging kan immers verwacht worden dat hij van bij het

begin van zijn asielprocedure duidelijk alle elementen aangeeft waarop hij zijn aanvraag baseert alsook

zijn vermoedens in verband met de oorzaak van zijn problemen, en niet pas jaren na het afsluiten van

een vorige aanvraag. Ook de documenten die u hieromtrent neerlegt in het kader van uw huidige

asielaanvraag, wijzigen niets aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. De

Georgische identiteitskaart van uw schoonvader en zijn transportcertificaat (document 3) bevatten

louter gegevens over diens identiteit en dat hij een over een wagen zou beschikken, maar meer ook

niet. Het attest van het justitiehuis Tbilisi gaat over het (sociale) doel van de organisatie Tanadgoma van

uw schoonvader en het informatieve bulletin van deze organisatie vermeldt wat deze ngo kan bieden

aan zijn leden (documenten 4 & 5 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ dd.

6.11.2014), maar spreekt zich niet uit over de specifieke elementen van uw asielrelaas. De door uw

schoonvader geschreven brief (document 6 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ

dd. 6.11.2014) beschrijft de politieke situatie in uw land en vermeldt dat er druk wordt uitgeoefend en dat

een terugkeer naar huis gevaarlijk is. Naast het feit dat deze brief geen enkel concreet feit uit uw

asielrelaas vernoemt qua tijd, locatie, omstandigheden en betrokkenen, dient gesteld dat dit louter

persoonlijke en blote verklaringen betreffen van een persoon uit uw dichte familie- en

kennissenkring (zijnde uw schoonvader), waarvan de inhoud niet met enige objectieve informatie

gestaafd wordt. Daar komt nog bij dat deze hierboven opgesomde documenten enkel kopies betreffen

waardoor de authenticiteit van deze stukken onmogelijk kan nagegaan worden. De badge die u neerlegt

en waarmee u wil aantonen dat u lid bent van de anti-corruptievereniging van uw schoonvader

(document 7 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ dd. 6.11.2014), is niet in staat de

onaannemelijkheid van de door u aangehaalde elementen in het kader van uw huidige asielaanvraag te

herstellen. Om te beginnen dient opgemerkt te worden dat documenten enkel een ondersteunende

werking kunnen hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Gelet op de reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas in het kader van uw eerste asielaanvraag, kan dit document nog weinig ondersteuning

bieden. Daarnaast dient gewezen te worden op de talrijke spelfouten in de Engelse vertaling van uw

badge (Georgia Anticoruption Union, Asistant of Had of Union Counsil, in plaats van het correcte

Georgia Anti-Corruption Union, Assistant of Head of Union Council) die de authenticiteit van dit stuk

bijkomend in vraag stelt. Van dergelijke vereniging kan een correcte schrijfwijze toch verwacht worden,

zeker als de Engelse naam op de stempel op uw badge wel juist staat (Anti-Corruption Union).

De vertaling van uw Georgische identiteitskaart en uw rijbewijs (documenten 1 & 2) bevatten louter

informatie over uw identiteit en had u bovendien reeds voorgelegd in het kader van uw eerste

asielaanvraag waardoor deze stukken geen nieuwe elementen vormen in het kader van uw huidige

aanvraag.

Wat betreft uw verwijzing en die van uw vrouw naar haar vroeger lidmaatschap van de Nationale

Beweging waardoor ze door de nieuwe regering in Georgië onder druk zou worden gezet, dient eerst en

vooral gewezen te worden op het feit dat uw vrouw dit lidmaatschap op geen enkele manier staaft

hoewel zowel u als zij aanhalen dat daaromtrent wel degelijk documenten bestaan (verklaring 2de AA

6.11.2014 vraag 17 + verklaring 2de AA vrouw 6.11.2014 vraag 20), waardoor jullie beweringen

hieromtrent enkel gebaseerd zijn op blote verklaringen. Bovendien is het opmerkelijk dat uw vrouw, toen

haar in het kader van haar eerste asielaanvraag specifiek werd gevraagd of ze actief was in een
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organisatie (vereniging of politieke partij), hier ontkennend op antwoordde (Vragenlijst DVZ 6 januari

2011, vraag 3.3 en CGVS 6 maart 2012, p. 3). Hoe dan ook blijkt uit objectieve informatie waarover het

CGVS beschikt (waarvan een kopie aan uw administratieve dossier werd toegevoegd) dat de Georgian

Dream-coalitie onder leiding van Bidzina Ivanisjvili op vreedzame en regelmatige wijze

de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 won 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 het 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 Saakasjvili-

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

door de organisaties HRIDC en Transparency International Georgia) en werden geen ernstige

schendingen van de rechten op verdediging vastgesteld. In verband met de vervolging die u (of uw

vrouw) beweert te vrezen in geval van terugkeer naar Georgië, zijn er, in het licht van wat voorafgaat,

geen ernstige aanwijzingen dat u uw rechten niet zou kunnen doen gelden om in voorkomend geval aan

een illegale (indien u geen misbruiken zou hebben gepleegd) of onredelijke (indien u misbruiken zou

hebben gepleegd) veroordeling te ontsnappen. Zoals blijkt uit onderhavige beslissing, toont u het

tegendeel niet aan met overredende verklaringen, noch aan de hand van bewijsvoerende stukken.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

C. Conclusie

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

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.”



RvV X - Pagina 5

1.2. In zake (T.K.), verzoekster:

“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 (P.G.) (O.V. 6.692.442) met wie u

drie minderjarige kinderen heeft: (E.G.) (O.V. 6.692.442), (P.G.) (O.V. 6.692.442) en (L.G.) (O.V.

6.692.442).

Op 22 september 2010 vraagt u voor de eerste maal asiel aan in België, samen met uw man, wegens

diens problemen die hij in uw land had op zijn werk Thelasi nadat hij verzet had aangetekend tegen een

overname door een zakenpartner (JPI). Het Commissariaat-generaal (CGVS) besluit aangaande deze

eerste asielaanvraag op 30 maart 2012 echter met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing wordt op 24

juli 2012 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) in beroep bevestigd. Het cassatieberoep

dat u hiertegen aantekent, wordt op 12 september 2012 verworpen.

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd, dienen u en uw man op 31 oktober 2014 een

tweede asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties.

In het kader van deze tweede asielaanvraag verklaart u nog steeds niet naar uw land te kunnen

terugkeren omwille van de problemen van uw man die u reeds in uw eerste asielaanvraag had

uiteengezet. Sinds de Georgische politie weet dat u en uw man in België verblijven, willen ze jullie via

uw ouders terugkrijgen. U geeft aan dat uw vader onder druk wordt gezet omwille van jullie problemen,

dat hij geslagen wordt, dat zijn minibus gestolen is en dat uw moeder verdwenen is. Als uw vader

hiertegen klachten wil indienen bij de politie, wordt hij wandelen gestuurd. U verklaart dat de politie jullie

telefoons afluistert. U voegt eraan toe dat u vroeger lid was van de politieke partij Nationale Beweging

en dat de nieuwe, huidige regering wil afrekenen met alle mensen die lid waren van de Nationale

Beweging. U geeft aan dat uw man nieuwe documenten heeft neergelegd in het kader van jullie nieuwe

asielaanvraag.

Ter staving van uw huidige asielaanvraag legt u een vertaling van uw Georgische identiteitskaart neer.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u zich voor uw huidige, tweede asielaanvraag volledig beroept op de

tweede asielaanvraag van uw man (P.G.) (O.V. 6.692.442) (verklaring DVZ 2de AA 6.11.2014 vragen

15, 17 & 20). Aangezien de huidige, tweede asielaanvraag van uw man door het Commissariaat-

generaal niet in overweging werd genomen, is dit ook het geval inzake uw huidige, tweede

asielaanvraag.

Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de beslissing over uw man is

genomen, dient verwezen te worden naar de beslissing van deze laatste:

"Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die

u naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag hebt uiteengezet, nl. problemen die u in uw land had op

uw werk bij het bedrijf Thelasi nadat u verzet had aangetekend tegen een overname door de

verzekeringsmaatschappij JPI: zo werd u verschillende keren aangevallen op straat door onbekenden

en door de politie opgepakt, werd uw vrouw bedreigd en ook aangevallen, werd de zoon van uw zus

ontslagen en uw kinderen bijna omvergereden – uw pogingen om klacht in te dienen bij de politie en de

procureur draaiden op niets uit. In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat uw eerste

asielaanvraag door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat u er niet in slaagde uw

asielrelaas aannemelijk te maken (zo bleef u onaannemelijk vaag over de keren dat u

werd meegenomen door de politie en over de band tussen de regering en de verzekeringsmaatschappij

JPI, werd uw geloofwaardigheid aangetast door uw geringe kennis met betrekking tot de evolutie en de

huidige stand van zaken van uw problemen, had het Commissariaat-generaal ernstige bedenkingen met

betrekking tot uw handelingen die allerminst in overeenstemming zijn met uw verklaarde vrees, bleken

er tegenstrijdigheden en incoherenties te zijn tussen uw verklaringen op het CGVS en de verklaringen

van uw vrouw en met wat u had verklaard op de DVZ en aanvaardde het CGVS uw verklaringen met

betrekking tot uw reisroute niet). Deze beslissing en beoordeling werden door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) bevestigd. Het cassatieberoep dat u bij de Raad van State (RvS)
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tegen deze beslissing van de RVV indiende werd verworpen. Bijgevolg resten er u geen

beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige asielaanvraag en staat de beoordeling ervan

vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element

aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk

vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt. In casu kom ik tot de slotsom dat u

géén dergelijke elementen naar voren brengt.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw eerste

aanvraag hebt uiteengezet (i.e. uw verklaringen dat uw problemen nog steeds actueel zijn, dat uw

schoonouders en mensen uit uw omgeving ook problemen kregen omwille van u en dat de nieuwe door

u aangehaalde elementen verbonden zijn aan de oude elementen, meer bepaald uw vermoeden dat uw

problemen zouden zijn ontstaan omwille van de corruptie in uw bedrijf waartegen u inging via de anti-

corruptievereniging van uw schoonvader of omwille van zijn voorstel bij het syndicaat van Thelasi om de

werknemers van het bedrijf te verzekeren via zijn vereniging, verklaring 2de AA 6.11.2014 vragen 15, 17

& 18), moet worden beklemtoond dat deze eerste aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens

een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en dat deze motieven door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw

huidige aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets

dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van

aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Ook de vaststelling dat u nu pas, bij het indienen van uw tweede asielaanvraag ruim twee jaar na het

afsluiten van de procedure van uw eerste asielaanvraag, aangeeft dat de oorzaak van uw problemen

misschien zou kunnen liggen in uw verzet tegen de corruptie in uw bedrijf of in het voorstel van uw

schoonvader om de werknemers van het bedrijf Thelasi te verzekeren via zijn vereniging (verklaring 2de

AA 6.11.2014 vragen 15 & 17), draagt weinig bij tot de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Van een

asielzoeker met een gegronde vrees voor vervolging kan immers verwacht worden dat hij van bij het

begin van zijn asielprocedure duidelijk alle elementen aangeeft waarop hij zijn aanvraag baseert alsook

zijn vermoedens in verband met de oorzaak van zijn problemen, en niet pas jaren na het afsluiten van

een vorige aanvraag. Ook de documenten die u hieromtrent neerlegt in het kader van uw huidige

asielaanvraag, wijzigen niets aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. De

Georgische identiteitskaart van uw schoonvader en zijn transportcertificaat (document 3) bevatten

louter gegevens over diens identiteit en dat hij een over een wagen zou beschikken, maar meer ook

niet. Het attest van het justitiehuis Tbilisi gaat over het (sociale) doel van de organisatie Tanadgoma van

uw schoonvader en het informatieve bulletin van deze organisatie vermeldt wat deze ngo kan bieden

aan zijn leden (documenten 4 & 5 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ dd.

6.11.2014), maar spreekt zich niet uit over de specifieke elementen van uw asielrelaas. De door uw

schoonvader geschreven brief (document 6 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ

dd. 6.11.2014) beschrijft de politieke situatie in uw land en vermeldt dat er druk wordt uitgeoefend en dat

een terugkeer naar huis gevaarlijk is. Naast het feit dat deze brief geen enkel concreet feit uit uw

asielrelaas vernoemt qua tijd, locatie, omstandigheden en betrokkenen, dient gesteld dat dit louter

persoonlijke en blote verklaringen betreffen van een persoon uit uw dichte familie- en

kennissenkring (zijnde uw schoonvader), waarvan de inhoud niet met enige objectieve informatie

gestaafd wordt. Daar komt nog bij dat deze hierboven opgesomde documenten enkel kopies betreffen

waardoor de authenticiteit van deze stukken onmogelijk kan nagegaan worden. De badge die u neerlegt

en waarmee u wil aantonen dat u lid bent van de anti-corruptievereniging van uw schoonvader

(document 7 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ dd. 6.11.2014), is niet in staat de

onaannemelijkheid van de door u aangehaalde elementen in het kader van uw huidige asielaanvraag te

herstellen. Om te beginnen dient opgemerkt te worden dat documenten enkel een ondersteunende

werking kunnen hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Gelet op de reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas in het kader van uw eerste asielaanvraag, kan dit document nog weinig ondersteuning

bieden. Daarnaast dient gewezen te worden op de talrijke spelfouten in de Engelse vertaling van uw

badge (Georgia Anticoruption Union, Asistant of Had of Union Counsil, in plaats van het correcte

Georgia Anti-Corruption Union, Assistant of Head of Union Council) die de authenticiteit van dit stuk

bijkomend in vraag stelt. Van dergelijke vereniging kan een correcte schrijfwijze toch verwacht worden,

zeker als de Engelse naam op de stempel op uw badge wel juist staat (Anti-Corruption Union).

De vertaling van uw Georgische identiteitskaart en uw rijbewijs (documenten 1 & 2) bevatten louter

informatie over uw identiteit en had u bovendien reeds voorgelegd in het kader van uw eerste

asielaanvraag waardoor deze stukken geen nieuwe elementen vormen in het kader van uw huidige

aanvraag.
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Wat betreft uw verwijzing en die van uw vrouw naar haar vroeger lidmaatschap van de Nationale

Beweging waardoor ze door de nieuwe regering in Georgië onder druk zou worden gezet, dient eerst en

vooral gewezen te worden op het feit dat uw vrouw dit lidmaatschap op geen enkele manier staaft

hoewel zowel u als zij aanhalen dat daaromtrent wel degelijk documenten bestaan (verklaring 2de AA

6.11.2014 vraag 17 + verklaring 2de AA vrouw 6.11.2014 vraag 20), waardoor jullie beweringen

hieromtrent enkel gebaseerd zijn op blote verklaringen. Bovendien is het opmerkelijk dat uw vrouw, toen

haar in het kader van haar eerste asielaanvraag specifiek werd gevraagd of ze actief was in een

organisatie (vereniging of politieke partij), hier ontkennend op antwoordde (Vragenlijst DVZ 6 januari

2011, vraag 3.3 en CGVS 6 maart 2012, p. 3). Hoe dan ook blijkt uit objectieve informatie waarover het

CGVS beschikt (waarvan een kopie aan uw administratieve dossier werd toegevoegd) dat de Georgian

Dream-coalitie onder leiding van Bidzina Ivanisjvili op vreedzame en regelmatige wijze

de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 won 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 het 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 Saakasjvili-

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

door de organisaties HRIDC en Transparency International Georgia) en werden geen ernstige

schendingen van de rechten op verdediging vastgesteld. In verband met de vervolging die u (of uw

vrouw) beweert te vrezen in geval van terugkeer naar Georgië, zijn er, in het licht van wat voorafgaat,

geen ernstige aanwijzingen dat u uw rechten niet zou kunnen doen gelden om in voorkomend geval aan

een illegale (indien u geen misbruiken zou hebben gepleegd) of onredelijke (indien u misbruiken zou

hebben gepleegd) veroordeling te ontsnappen. Zoals blijkt uit onderhavige beslissing, toont u het

tegendeel niet aan met overredende verklaringen, noch aan de hand van bewijsvoerende stukken.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement."
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De vertaling van uw Georgische identiteitskaart bevat enkel informatie over uw identiteit die hier niet

betwist wordt. Dit document is bijgevolg niet van die aard dat het deze beslissing of die van uw man zou

kunnen beïnvloeden.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

C. Conclusie

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

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich aandient als een eerste en enig middel beroepen verzoekers zich op de schending van

“het beginsel van behoorlijk bestuur”, van artikel 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, “van de manifeste appreciatiefout” en van artikel

48/3, 48/4, 57/6/2 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet).

In onderhavig verzoekschrift stellen verzoekers als volgt:

“Eerst moet het preciseren worden dat in het kader van een tweede asielaanvraag, hebben de

verzoekers alleen maar een kleine hoorzitting bij DVZ om uit te legen de oorzaken van hun

asielaanvragen.

Nochtans is CGVS van mening dat de tweede asielaanvraag te laat werd ingediend want het was twee

jaar later ingediend.

Het CGVS houdt rekening niet met alle elementen.

Immers is Mijnheer (G.) erg ziek, en hij heeft een 9ter regularisatie ingediend.

Die werd snel ontvankelijk verklaard die aan toont dat hij erg ziek was.

In die omstandigheden bezorgt de familie liever van de gezondheidstoestand van Mijnheer.

Ze hadden minder contact met hun land van herkomst, en konen ze bijgevolg niet meer informatie over

situatie vragen.

Meer was het ook erg moeilijk om de verschillende documenten te hebben en die verklaart ook waarom

ze niet vroeger hun nieuwe asielaanvraag kunnen indienen.
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Bijgevolg heeft het CGVS met die context rekening gehouden, en heeft het behoorlijk, in zijn tak van de

zorgvuldigheidsplicht geschonden heeft door niet met alle die omstandigheden rekening te houden.

Het CGVS is van mening dat het identiteitskaart van de schoonvader, het transportcertificaat, en het

attest van het huis van justitie van Tbilisi alleen maar louter informatie bevat.

Echter vergeet het CGVS met de omstandigheden van de zaak.

Laten we herhalen dat Mijnheer (G.) lid van de anti-corruptie maatschappij van zijn schoonvader.

Door de neerleging van de verschillende documenten wil hij aantonen het werkelijkheid van die

maatschappij.

Laten we ook herhalen dat Georgie een erg corrupt land blijft en het bestaan van die soort van

maatschappij niet goed gezien is.

Ook in die omstandigheden tonen deze documenten het risico van vervolging voor de familie want

Mijnheer was lid van die maatschappij.

Deze documenten bevatten niet alleen maar loutere informaties maar ook informatie die het risico van

vervolging aan toont.

Ze maken groter de kans om de vluchteling status te verkrijgen en moet bijgevolg in overwegingnamen

genomen worden.

Door niet deze documenten in overwegingnamen te nemen heeft het CGVS het artikel 57/6/2 van de

wet van 15 december 1980, die aan het bestuur op legt om de documenten die een groter kans om

vluchteling status te hebben in overwegingnamen te nemen.

Meer door niet met de verschillenden omstandigheden te nemen heeft het CGVS het behoorlijk, in zijn

tak van de zorgvuldigheidsplicht geschonden heeft door niet met alle die omstandigheden rekening te

houden.

- CGVS is van mening dat het brief van de schoonvader niet in overwegingnamen kan worden

Volgens het bestuur autoriteit is het niet objectief.

Als dat document privé is komt het uit een direct getuig van de verschillende evenementen in het land

van herkomst.

In dat kader wordt het goed geanalyseerd door het CGVS.

Meer blijkt uit dat document dat de situatie kritiek blijft en toont aan dus het risico van vervolging voor de

familie.

In die mate maakt het groter de kans om de vluchteling status te verkrijgen.

- CGVS is van mening dat de badge van de aanvrager niet in overweginamen kan nemen.

Volgens het CGVS kan dit element te ondersteuning van een geloofwaardig asielrelaas komen.

Echter blijkt het dat CGVS een omgekeerde redenering heeft gehouden.

Immers moet hij het asielrelaas analyseren ten lichte van de bewijzen die door de asielzoekers

gedeponeerd zijn.

Het is alleen maar aan de lichte van die elementen dat het CGVS een asielrelaas als geloofwaardig of

niet beschouwt.

In casu heeft het CGVS niet dat gemaakt, en heeft het behoorlijk bestuur principe, in zijn tak van de

zorgvuldigheidsplicht, geschonden door niet van de elementen rekening te houden.

Echter beschouwt het CGVS dat de authenticiteit van het document verminderd is door spelfouten in het

Engelse versie.

Het CGVS onderlijnt zelf dat de stempel juist geschreven is.

Meer moet het CGVS rekening houden met het origineel versie in Georgische taal.

In casu kunnen we vaststellen dat er geen analyse van de origineel versie wordt gemaakt.

Meer bewijs die document de lidmaatschappij van de verzoeker aan een belangrijke anti-corruptie.

In die mate kan die document bewijzen dat de familie een risico van vervolging in geval van terugkeer.

Immers blijft Georgië een erg corrupt land en de leden van dergelijke organisatie zou geviseerd zijn door

de overheden.

Bijgevolg maakt die document groter de kans om de vluchteling status te hebben in het zin van artikel

57/6/2 van de wet van 15 december 1980.

Door niet die element rekening te houden heeft het CGVS artikel 57/6/2 van de wet van 15 december

1980 geschonden.

- Het CGVS verwijt aan de asielaanvragers om niet van het politieke lidmaatschap van Mevrouw te

spreken tijdens de eerste asielaanvraag

Echter heeft het CGVS niet rekening met alle omstandigheden gehouden.

Immers tijdens de eerste asielaanvraag heeft de familie over het probleem van Mijnheer gesproken.

Ze dachten dat ze alleen maar over dat probleem moet spreken en niet over de rest en ook niet over het

politieke lidmaatschap van Mewrouw en daroom hebben ze niet erover gesproken.

Meer moet het gepreciseerd worden op dat tijdstip had deze partij nog niet probleem.

Immers toen ze hun land van herkomst verliet, was de Nationale Beweging aan de macht zijn.

En het is alleen maar met de regeringsverwisseling dat die partij begon met probleem te hebben.
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Actueel kunnen de leden van die partij in gevaar in Georgie zijn vooral degene die in het eerste plan

werden zoals Mevrouw (T.).

Immers maakte ze deur tot deur om de mensen te overtuigen voor haar partij te stemmen.

Ze werd dus geëxposeerd.

In die mate dat de leden van die partij zijn nu onderwerp van vervolging met de nieuwe regering, loopt

ze een risico van vervolging in geval van terugkeer naar haar land van herkomst.

Meer is dit element nieuw die groter maakt om de vluchteling status te hebben in de zin van de artikel

57/6/2 van de wet.

Bijgevolg moet het CGVS deze element in overweginame nemen en hij heeft de artikel 57/6/2

geschonden heeft.

Wat de kwaliteit van vluchteling betreft ( Artikel 48/3 van het wat van 15 december 1980 )

Is iedere persoon gevlucht als hij met bestaansrecht vreest dat hij ten gevolge van zijn ras, zijn

godsdienst, zijn nationaliteit, zijn lidmaatschap van een zekere sociale groep wordt vervolgd of zijn

politieke overtuiging, en die of, ten gevolge van deze vrees kan, wil zich van de bescherming van dit

land eisen, of die, door bovengenoemd gevreesd, niet er niet wil terugkeren.

In casu kunnen we vaststellen dat de verzoekers verschillende keren aangevallen werden wegens zijn

oppositie tot de participatie van de verzekeringsmaatschappij.

Deze vervolgingen zijn van politieke aarde in de mate dat politici belang heeft in die participatie, en van

hun invloed heeft gebruikt.

Anders moeten ook vaststellen dat Mevrouw (T.) deel was van een partij die nu in de oppositie zit.

Door haar participatie aan die partij loopt ze ook een risico van vervolging.

In de mate dat in de twee gevallen lopen ze de risico om door de overheden vervolgen te worden en dat

Mijnheer had de hulp van politie gevraagd zonder succes kan de familie niet van de bescherming van

hun nationale autoriteiten genieten.

Wat de subsidiaire bescherming betreft ( Artikel 48/4 van het wat van 15 december 1980 )

De familie behoort tot een risico groep met name de mensen die als politieke opposanten beschouwen

Het betreft dat CGVS niet met het geheel van de elementen rekening heeft gehouden die het mogelijk

maken om op juiste wijze de situatie te analyseren, en niet met de context rekening gehouden zodanig

dat het nodig is om de betwistbare beslissingen te herzien en om aan de eiser het asielrecht of aan

gebrek de subsidiaire bescherming te verlenen.”

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoekers de schending aanvoeren van

“het beginsel van behoorlijk bestuur”, duiden zij niet aan welk beginsel van behoorlijk bestuur zij

geschonden achten, zodat deze schending niet dienstig wordt aangevoerd.

2.2.2. Waar verzoekers de schending aanvoeren van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient opgemerkt dat dit artikel enkel het

toepassingsgebied van deze wet bepaalt. Verzoekers duiden niet aan op welke wijze dit artikel

geschonden zou (kunnen) zijn.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze

in deze beslissingen worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers deze motieven

kennen en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in wezen de schending aan van de materiële

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

bestreden beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen

worden.

2.2.4. Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het

asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8,

onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe

elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter

maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt
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de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging

en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

2.3.1. Waar verzoekers stellen dat het CGVS oordeelt dat zij hun tweede asielaanvraag laattijdig

hebben ingediend, doch dat dit te wijten is aan de ziekte van eerste verzoeker, dient erop gewezen dat

de bestreden beslissingen terecht stellen dat het feit dat verzoekers twee jaar na het afsluiten van hun

eerste asielaanvraag aangeven dat hun problemen misschien liggen in het verzet van eerste verzoeker

tegen de corruptie in zijn bedrijf of in het voorstel van zijn schoonvader om de werknemers van het

bedrijf via zijn vereniging te verzekeren, afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van hun asielrelazen,

aangezien van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Hij dient dit

zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Dat eerste verzoeker

ziek was, dat zij minder contact hadden met hun land van herkomst en dat het moeilijk is om de

verschillende documenten te bekomen, doet geen afbreuk aan de op verzoekers rustende

medewerkingsplicht inzake de mededeling van de feiten waarvoor vervolging wordt gevreesd.

Waar verzoekers stellen dat Georgië een erg corrupt land blijft en dat een vereniging zoals die van de

schoonvader van eerste verzoeker niet graag gezien is, komen zij niet verder dan het uiten van een

blote bewering, gelet op het ontbreken van enig stuk ter staving van deze bewering en terwijl uit de door

verweerder aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat

er in Georgië sinds het aantreden van een nieuwe regering een groter respect voor de mensenrechten

bestaat.

De stelling van verzoekers in onderhavig verzoekschrift dat verweerder een omgekeerde redenering

doet wanneer hij stelt dat documenten slechts een ondersteunende werking hebben en dat verweerder

het asielrelaas moet analyseren in het licht van de door de asielzoekers neergelegde bewijzen, kan niet

gevolgd worden. Documenten hebben immers enkel een ondersteunende werking, namelijk het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig

asielrelaas te herstellen. Waar verzoekers stellen dat verweerder meer rekening had moeten houden

met de originele versie in het Georgisch van de badge van eerste verzoeker, dient erop gewezen dat de

Engelse vertaling op de badge zelf voorzien is en dus deel uitmaakt van de originele versie van de

badge, zodat redelijkerwijze kan verwacht worden dat de spelling ervan correct is, quod non in casu.
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Bovendien laten verzoekers na in concreto te duiden waarom met hetgeen in het Georgisch vermeld

wordt, meer rekening zou moeten gehouden worden.

Waar verzoekers stellen dat zij in het kader van hun eerste asielaanvraag enkel spraken over de

problemen van eerste verzoeker omdat zij dachten dat zij over het politieke lidmaatschap van tweede

verzoekster niet moesten spreken, dient er nogmaals op gewezen dat van een asielzoeker, die beweert

te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt,

mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte

wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit

reeds van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te

verlenen aan de asielprocedure. Waar verzoekers menen dat tweede verzoekster pas sinds de

regimewissel na hun vertrek uit Georgië dient te vrezen voor vervolging omdat de politieke partij waartoe

zij behoort momenteel in de oppositie zit, dient erop gewezen dat de bestreden beslissingen er terecht

op wijzen dat tweede verzoekster in het kader van haar eerste asielaanvraag stelde niet actief te zijn in

een organisatie (vereniging of politieke partij). Verzoekers brengen overigens geen enkel stuk bij ter

staving van hun bewering dat leden van de Nationale Beweging – waartoe tweede verzoekster stelt te

behoren – nu vervolgd worden door de nieuwe regering.

Gelet op het voorgaande stellen de bestreden beslissingen terecht als volgt:

“In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven

die u naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag hebt uiteengezet, nl. problemen die u in uw land had

op uw werk bij het bedrijf Thelasi nadat u verzet had aangetekend tegen een overname door de

verzekeringsmaatschappij JPI: zo werd u verschillende keren aangevallen op straat door onbekenden

en door de politie opgepakt, werd uw vrouw bedreigd en ook aangevallen, werd de zoon van uw zus

ontslagen en uw kinderen bijna omvergereden – uw pogingen om klacht in te dienen bij de politie en de

procureur draaiden op niets uit. In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat uw eerste

asielaanvraag door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat u er niet in slaagde uw

asielrelaas aannemelijk te maken (zo bleef u onaannemelijk vaag over de keren dat u

werd meegenomen door de politie en over de band tussen de regering en de verzekeringsmaatschappij

JPI, werd uw geloofwaardigheid aangetast door uw geringe kennis met betrekking tot de evolutie en de

huidige stand van zaken van uw problemen, had het Commissariaat-generaal ernstige bedenkingen met

betrekking tot uw handelingen die allerminst in overeenstemming zijn met uw verklaarde vrees, bleken

er tegenstrijdigheden en incoherenties te zijn tussen uw verklaringen op het CGVS en de verklaringen

van uw vrouw en met wat u had verklaard op de DVZ en aanvaardde het CGVS uw verklaringen met

betrekking tot uw reisroute niet). Deze beslissing en beoordeling werden door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) bevestigd. Het cassatieberoep dat u bij de Raad van State (RvS)

tegen deze beslissing van de RVV indiende werd verworpen. Bijgevolg resten er u geen

beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige asielaanvraag en staat de beoordeling ervan

vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element

aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk

vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt. In casu kom ik tot de slotsom dat u

géén dergelijke elementen naar voren brengt.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw eerste

aanvraag hebt uiteengezet (i.e. uw verklaringen dat uw problemen nog steeds actueel zijn, dat uw

schoonouders en mensen uit uw omgeving ook problemen kregen omwille van u en dat de nieuwe door

u aangehaalde elementen verbonden zijn aan de oude elementen, meer bepaald uw vermoeden dat uw

problemen zouden zijn ontstaan omwille van de corruptie in uw bedrijf waartegen u inging via de anti-

corruptievereniging van uw schoonvader of omwille van zijn voorstel bij het syndicaat van Thelasi om de

werknemers van het bedrijf te verzekeren via zijn vereniging, verklaring 2de AA 6.11.2014 vragen 15, 17

& 18), moet worden beklemtoond dat deze eerste aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens

een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en dat deze motieven door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw

huidige aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets

dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van

aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Ook de vaststelling dat u nu pas, bij het indienen van uw tweede asielaanvraag ruim twee jaar na het

afsluiten van de procedure van uw eerste asielaanvraag, aangeeft dat de oorzaak van uw problemen

misschien zou kunnen liggen in uw verzet tegen de corruptie in uw bedrijf of in het voorstel van uw
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schoonvader om de werknemers van het bedrijf Thelasi te verzekeren via zijn vereniging (verklaring 2de

AA 6.11.2014 vragen 15 & 17), draagt weinig bij tot de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Van een

asielzoeker met een gegronde vrees voor vervolging kan immers verwacht worden dat hij van bij het

begin van zijn asielprocedure duidelijk alle elementen aangeeft waarop hij zijn aanvraag baseert alsook

zijn vermoedens in verband met de oorzaak van zijn problemen, en niet pas jaren na het afsluiten van

een vorige aanvraag. Ook de documenten die u hieromtrent neerlegt in het kader van uw huidige

asielaanvraag, wijzigen niets aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. De

Georgische identiteitskaart van uw schoonvader en zijn transportcertificaat (document 3) bevatten

louter gegevens over diens identiteit en dat hij een over een wagen zou beschikken, maar meer ook

niet. Het attest van het justitiehuis Tbilisi gaat over het (sociale) doel van de organisatie Tanadgoma van

uw schoonvader en het informatieve bulletin van deze organisatie vermeldt wat deze ngo kan bieden

aan zijn leden (documenten 4 & 5 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ dd.

6.11.2014), maar spreekt zich niet uit over de specifieke elementen van uw asielrelaas. De door uw

schoonvader geschreven brief (document 6 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ

dd. 6.11.2014) beschrijft de politieke situatie in uw land en vermeldt dat er druk wordt uitgeoefend en dat

een terugkeer naar huis gevaarlijk is. Naast het feit dat deze brief geen enkel concreet feit uit uw

asielrelaas vernoemt qua tijd, locatie, omstandigheden en betrokkenen, dient gesteld dat dit louter

persoonlijke en blote verklaringen betreffen van een persoon uit uw dichte familie- en

kennissenkring (zijnde uw schoonvader), waarvan de inhoud niet met enige objectieve informatie

gestaafd wordt. Daar komt nog bij dat deze hierboven opgesomde documenten enkel kopies betreffen

waardoor de authenticiteit van deze stukken onmogelijk kan nagegaan worden. De badge die u neerlegt

en waarmee u wil aantonen dat u lid bent van de anti-corruptievereniging van uw schoonvader

(document 7 + vertaling op overzichtslijst documenten bij 2de AA DVZ dd. 6.11.2014), is niet in staat de

onaannemelijkheid van de door u aangehaalde elementen in het kader van uw huidige asielaanvraag te

herstellen. Om te beginnen dient opgemerkt te worden dat documenten enkel een ondersteunende

werking kunnen hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Gelet op de reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas in het kader van uw eerste asielaanvraag, kan dit document nog weinig ondersteuning

bieden. Daarnaast dient gewezen te worden op de talrijke spelfouten in de Engelse vertaling van uw

badge (Georgia Anticoruption Union, Asistant of Had of Union Counsil, in plaats van het correcte

Georgia Anti-Corruption Union, Assistant of Head of Union Council) die de authenticiteit van dit stuk

bijkomend in vraag stelt. Van dergelijke vereniging kan een correcte schrijfwijze toch verwacht worden,

zeker als de Engelse naam op de stempel op uw badge wel juist staat (Anti-Corruption Union).

De vertaling van uw Georgische identiteitskaart en uw rijbewijs (documenten 1 & 2) bevatten louter

informatie over uw identiteit en had u bovendien reeds voorgelegd in het kader van uw eerste

asielaanvraag waardoor deze stukken geen nieuwe elementen vormen in het kader van uw huidige

aanvraag.

Wat betreft uw verwijzing en die van uw vrouw naar haar vroeger lidmaatschap van de Nationale

Beweging waardoor ze door de nieuwe regering in Georgië onder druk zou worden gezet, dient eerst en

vooral gewezen te worden op het feit dat uw vrouw dit lidmaatschap op geen enkele manier staaft

hoewel zowel u als zij aanhalen dat daaromtrent wel degelijk documenten bestaan (verklaring 2de AA

6.11.2014 vraag 17 + verklaring 2de AA vrouw 6.11.2014 vraag 20), waardoor jullie beweringen

hieromtrent enkel gebaseerd zijn op blote verklaringen. Bovendien is het opmerkelijk dat uw vrouw, toen

haar in het kader van haar eerste asielaanvraag specifiek werd gevraagd of ze actief was in een

organisatie (vereniging of politieke partij), hier ontkennend op antwoordde (Vragenlijst DVZ 6 januari

2011, vraag 3.3 en CGVS 6 maart 2012, p. 3). Hoe dan ook blijkt uit objectieve informatie waarover het

CGVS beschikt (waarvan een kopie aan uw administratieve dossier werd toegevoegd) dat de Georgian

Dream-coalitie onder leiding van Bidzina Ivanisjvili op vreedzame en regelmatige wijze

de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 won 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 het 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 Saakasjvili-

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

door de organisaties HRIDC en Transparency International Georgia) en werden geen ernstige
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schendingen van de rechten op verdediging vastgesteld. In verband met de vervolging die u (of uw

vrouw) beweert te vrezen in geval van terugkeer naar Georgië, zijn er, in het licht van wat voorafgaat,

geen ernstige aanwijzingen dat u uw rechten niet zou kunnen doen gelden om in voorkomend geval aan

een illegale (indien u geen misbruiken zou hebben gepleegd) of onredelijke (indien u misbruiken zou

hebben gepleegd) veroordeling te ontsnappen. Zoals blijkt uit onderhavige beslissing, toont u het

tegendeel niet aan met overredende verklaringen, noch aan de hand van bewijsvoerende stukken.”

Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze besluit

dat verzoekers geen nieuwe elementen aanbrengen die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komen.

2.3.2. Voorts stellen de bestreden beslissingen nog terecht als volgt:

“Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.”
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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 drie februari tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


