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nr. 147 539 van 10 juni 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 26 januari 2015

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

staatlozen van 23 december 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 23 maart 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. DECLERCK loco advocaat P.

STAELENS en van attaché C. MISSEGHERS 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:

“A. Feitenrelaas

U verklaart Georgisch staatsburger te zijn van Georgische origine. U bent afkomstig van Bzyb in

Abchazië en u hebt uw hele leven in Abchazië gewoond.

In 2008 bent u omwille van de oorlog met Rusland van de Kodori-vallei naar Gali verhuisd.

Daar kreeg u echter problemen omwille van uw Georgische origine. Wanneer u bijvoorbeeld fruit en

noten ging plukken op de plantages, werd u vaak minder betaald dan uw collega’s van Abchazische

origine. Wanneer u kon, werkte u in de bouw, u deed renovaties aan huizen, maar het gebeurde vaak

dat uw Abchazische werkgevers uw loon niet uitbetaalden. Ze zegden u dat u hen al dankbaar mocht

zijn dat u op hun gebied mocht wonen.

In de zomer van 2012 werd u aangesproken door een jonge kerel. Hij zei dat u sigaretten voor hem

moest halen. Wanneer u dit weigerde begon hij u uit te schelden. U gaf deze jongen een duw en enkele
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minuten later kwam hij terug met een groep vrienden. U werd ernstig in elkaar geslagen en uw neus was

gebroken. U ging niet naar de politie, omdat u ervan overtuigd was dat de politie u niet zou helpen,

dergelijke problemen nemen zij volgens u niet ernstig. Ook zou u nog meer problemen krijgen met de

lokale bevolking als u een klacht zou gaan indienen.

In november 2012 werd er ingebroken in een winkel. Omwille van dit incident werd u door de politie

meegenomen en ondervraagd. U werd niet beschuldigd van de inbraak, maar als u niet zou zeggen wie

die inbraak had gepleegd, dan zou u telkens de eerste zijn die zou worden opgepakt als er iets zou

gebeuren. De politie dreigde er ook mee dat zij zaken tegen u zouden fabriceren waardoor u een jaar in

de gevangenis zou belanden. Na een halfuur werd u echter terug vrijgelaten.

Ook uw ouders waren de discriminatie in Gali beu en uw vader besloot in 2010 om terug te keren naar

Georgië. Wanneer hij echter bij de grens aankwam, werd hij tegengehouden door de Georgische

grenswachters. Gedurende een week werd uw vader gescreend omdat hij tijdens de oorlog van 2008

niet Abchazië was ontvlucht maar naar Gali was getrokken.

Daarbij zou in beperkte mate ook een rol hebben gespeeld het feit dat uw vader in het verleden bevriend

was geweest met Emzar Kvitsiani, die in 2006 in Georgië werd beschuldigd van landverraad.

Uiteindelijk bleek dat uw vader niets ten laste kon worden gelegd en werd hij vrijgelaten.

Uit boosheid en ontgoocheling weigerde uw vader echter zijn reis in Georgië voort te zetten en keerde

hij terug naar Gali.

Omwille van de discriminatie in Gali hebt u op 17 maart 2013 dan uiteindelijk uw land van herkomst

verlaten en op 28 maart 2013 bent u in België aangekomen.

Dezelfde dag vroeg u asiel aan bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende documenten voor: uw geboorteakte en uw diploma

van het middelbaar.

B. Motivering

Voorafgaand dient te worden opgemerkt dat uit uw dossier blijkt dat u Georgisch staatsburger bent.

Aanvankelijk had u nochtans (CGVS 29/04/13 p.3) verklaard dat u niet langer Georgisch staatsburger

bent sinds u in 2008 van de Kodorivallei naar Gali bent getrokken.

U hebt immers sedertdien geen enkel identiteitsbewijs meer in handen: uw Georgische identiteitskaart

had u achtergelaten in uw woning in de Kodorivallei (CGVS 29/04/13 p.6).

Echter gaf u in het kader van uw tweede asielgehoor (CGVS 8/07/13 p.7-8) aan dat u bij uw

geboorte Georgisch staatsburger was omdat u op Georgisch grondgebied was geboren – ten bewijze

waarvan u de door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde geboorteakte in bezit heeft – dat u

nooit afstand heeft gedaan van het Georgisch staatsburgerschap, en dat u nooit een ander

staatsburgerschap heeft aangevraagd.

Uiteindelijk verklaarde u ondubbelzinnig dat u nog steeds Georgisch staatsburger bent (CGVS 8/07/13

p.13).

Ook ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken had u reeds verklaard dat u momenteel

Georgisch staatsburger bent (CGVS-vragenlijst dd.03.04.2013, p.2; DVZ verklaring dd.03.04.2013,

rubriek 6a).

Welnu, uit informatie, waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat u van

rechtswege beschikt over het Georgisch staatsburgerschap door uw geboorte op Georgisch

grondgebied, voor zover u intussen niet een ander staatsburgerschap zou hebben verworven.

Daarbij wordt bevestigd dat van Georgische IDP’s, bijvoorbeeld uit het Abchazisch conflict (1992-1993)

overeenkomstig de Georgische staatsburgerschapswetgeving het Georgische staatsburgerschap niet

ontnomen wordt. U had namelijk verklaard dat ook u bent geregistreerd als IDP ten gevolge van dat

conflict, u kreeg in de hoedanigheid van IDP zelfs een beperkte financiële uitkering (CGVS 8/07/13 p.9-

10).

Gezien deze informatie kan ondubbelzinnig worden vastgesteld dat u Georgisch staatsburger bent en

dat uw asielaanvraag moet worden afgewogen ten aanzien van de republiek Georgië.

U verklaart dat u uw land van herkomst hebt verlaten omwille van ernstige discriminatieproblemen in

Abchazië. U bent een Georgiër en u woonde in Abchazië. Omwille hiervan werd uw loon vaak niet

volledig uitbetaald en werd u op straat aangevallen. U kon niet bij de Abchazische politiediensten

terecht, ook zij vielen u immers lastig.

Het Commissariaat-generaal is echter van oordeel dat uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie ongegrond is.

Ook wat de toepassing van de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald bij artikel 48/4, § 2, b van

de gecoördineerde Vreemdelingenwet betreft, maakt u niet aannemelijk een reëel risico op ernstige

schade te lopen wegens foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in

het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.

U heeft immers niet aannemelijk gemaakt waarom u zich niet probleemloos elders in Georgië zou

kunnen vestigen om de lokale discriminatieproblemen in Abchazië te vermijden.
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Allereerst blijkt dat u ten aanzien van Georgië, buiten Abchazië, geen aannemelijke vrees voor

vervolging overeenkomstig de Vluchtelingenconventie noch een reëel risico op ernstige schade

overeenkomstig de bepalingen van de subsidiaire bescherming aannemelijk maakt.

U verklaarde ter zake dat uw leven niet in gevaar is in Georgië (CGVS 8/07/13 p.13).

U verklaarde ook nooit problemen te hebben gehad met de Georgische autoriteiten (CGVS 29/04/13

p.20)

U verklaarde weliswaar aanvankelijk dat u niet naar Georgië zelf kon teruggaan omdat u er voor uw

leven of vrijheid vreest en dit omdat uw vader er door de Georgische autoriteiten van werd beschuldigd

spion te zijn geweest voor de Russen gezien het feit dat hij in 2008 van de Kodorivallei naar Gali is

gevlucht in plaats van dat hij naar Georgië zou zijn gevlucht, en omdat uw vader vriendschappelijke

banden had gehad met de als landverrader beschouwde Emzar Kvitsiani (CGVS vragenlijst

dd.03.04.2013, p.4; CGVS 29/04/13 p.11, 17-19, 21).

U baseerde uw vrees ten opzichte van de Georgische autoriteiten concreet op de arrestatie van uw

vader door de Georgische grenspolitie toen hij in 2010 had gepoogd om van Abchazië naar Georgië te

trekken (CGVS 29/04/13 p.19).

Deze vrees wordt echter door u tijdens uw tweede asielgehoor door het CGVS ernstig afgezwakt.

Bij uw tweede gehoor verklaarde u dat de vriendschap van uw vader met Emzar Kvitsiani slechts bijzaak

was bij de arrestatie van uw vader.

De hoofdreden van zijn arrestatie was dat uw vader in 2008 naar Gali was getrokken in plaats van naar

Georgië, in tegenstelling tot vele andere Georgiërs uit de Kodori-vallei, waardoor de Georgische

autoriteiten uw vader wilden screenen, net zoals bij veel andere Georgiërs die de grens willen

oversteken gebeurt (CGVS 8/07/13 p.12,13).

Omdat uw vader niets ten laste kon worden gelegd, kon hij na een week beschikken en mocht hij verder

reizen naar Georgië.

Uw vader was echter kwaad en ontgoocheld door de houding van de Georgische autoriteiten

ten aanzien van hem, waardoor hij niet naar Georgië is gegaan, maar naar Gali is teruggekeerd.

Er kan dus bezwaarlijk worden besloten dat er in het geval van uw vader sprake is van ernstige

vervolgingsvrees jegens de Georgische autoriteiten.

Deze vaststellingen hebben uiteraard implicaties voor de aanvankelijk door u verklaarde vrees

jegens de Georgische autoriteiten die u expliciet in verband had gebracht met de arrestatie van uw

vader.

Bevestiging hiervan wordt gevonden in uw eigen verklaring in het kader van uw tweede CGVS-

asielgehoor, namelijk dat u niet denkt dat de vriendschap van uw vader met Kvitsiani een reden zou zijn

waarom u niet naar Georgië zou kunnen terugkeren (CGVS 8/07/13 p.14).

Hieruit volgt dat ook in uw hoofde niet kan besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. U maakte immers niet

aannemelijk dat u het doelwit van de autoriteiten zou worden, mocht u naar Georgië terugkeren.

Naast de arrestatie van uw vader aan de Georgische grens haalde u ook aan dat IDP’s en vluchtelingen

weinig steun van de overheid genieten (CGVS 8/07/13 p.13).

Ook hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat u persoonlijk door de Georgische autoriteiten wordt

geviseerd, laat staan dat het u zou worden verhinderd zich te hervestigen elders in Georgië.

Alleszins dient te worden geoordeeld dat de perceptie als zou de Georgische overheid weinig steun zou

geven aan vluchtelingen en IDP’s niet hoeft te beletten dat u zich niettemin mag en kan hervestigen in

een ander landsdeel van Georgië.

Daarbij moet gewezen worden op informatie waarvan een kopie bij het administratief dossier werd

gevoegd, en waaruit blijkt dat de Georgische autoriteiten zeker niet negatief staan tegenover

binnenlandse vluchtelingen. Weliswaar was het Georgische regeringsbeleid in het verleden gericht

op terugkeer van de op grote schaal in tijdelijke opvangaccomodatie gehuisveste interne vluchtelingen.

Later, en zeker na de oorlog van augustus 2008, is het Georgische regeringsbeleid echter meer

gefocust op lokale integratie van de intern ontheemden.

Behoudens vaststellingen van tekortkomingen in de regeringsaanpak wordt niettemin melding gemaakt

van ambitieuze nieuwbouwprogramma’s en renovatie van bestaande vluchtelingenaccomocaties, een

maandelijkse toelage voor de geregistreerde IDP’s, dit alles met het oog op duurzame huisvesting en

een toename van de zelfredzaamheid voor IDP’s.

Gezien deze vaststellingen kan dan ook niet worden geoordeeld dat de houding van de Georgische

autoriteiten ten aanzien van IDP’s de mogelijkheid van een binnenlandse hervestiging in uw geval zou in

de weg staan.

Met betrekking tot uw verklaring dat een andere reden waarom u zich niet zou kunnen hervestigen in

een ander deel van Georgië, is dat u Georgië, verwijzend naar de oorlogen uit het verleden, waarvan de

oorlog tussen Rusland en Georgië in augustus 2008 de meest recente is, aanziet als een instabiele
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regio CGVS 8/07/13 p.13), moet worden gewezen op de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is toegevoegd.

Hieruit blijkt dat op 13 augustus 2008 een staakt-het-vuren tussen Rusland en Georgië werd afgesloten

dat een einde stelde aan de vijandelijkheden.

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

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

teruggetrokken.

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

geweld in het kader van een gewapend conflict worden vastgesteld en kan niet worden gesteld dat u

aannemelijk maakt dat u zich niet elders in Georgië kan hervestigen omdat de situatie er instabiel zou

zijn.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of van u in het bijzonder, rekening houdend met uw

persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs verwacht kan worden dat u zich elders in Georgië zou

vestigen.

Alvast blijkt uit uw verklaringen dat u een gezonde jonge man bent die bovendien zijn middelbare

onderwijsopleiding heeft voltooid in 2003 (CGVS vragenlijst dd.03.04.2013, p.2). U wijst er verder zelf op

dat het een voordeel voor u is dat u zelf Georgisch spreekt. U stelt ter zake zelfs dat het voor u

vergelijkbaar is zich te hervestigen in België dan wel elders in Georgië: in beide gevallen zou u van nul

af aan moeten herbeginnen zonder dat u er over een sociaal netwerk beschikt maar positief aan een

hervestiging in Georgië is dat u het Georgisch beheerst (CGVS 29/04/13 p.19-20; CGVS 8/07/13 p.13-

14).

U wijst er verder zelf op dat tegenwoordig veel Georgiërs erin slagen naar Georgië terug te keren

(CGVS 8/07/13 p.11).

Daarbij dient tevens in herinnering te worden gebracht dat ook uw vader binnenlandse hervestiging als

een reële mogelijkheid aanzag gezien zijn poging om zich te hervestigen in 2010. Het feit dat hij deze

poging uiteindelijk heeft opgegeven was niet ingegeven door de inschatting dat zulke hervestiging

onmogelijk zou zijn maar door teleurstelling en boosheid ten aanzien van de behandeling die hij

had gekregen van de grensbewakende autoriteiten.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de door u

verklaarde problemen in Abchazië, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt elders in

Georgië.

De documenten die u voorlegt zijn niet van die aard dat ze de bovenstaande conclusies kunnen

wijzigen.

Uw geboorteakte en uw diploma bevatten immers enkel persoonsgegevens die door mij niet worden

betwist.

Bijgevolg kan in uw hoofde niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie 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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 26 januari 2015 (zie p. 7). In een eerste en enig middel een

schending aan 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:

vreemdelingenwet), een schending van het redelijkheidsbeginsel en een schending van de materiële

motiveringsplicht.

Verzoeker vangt aan met een verwijzing naar de publicatie “Vereecke V., Het nieuwe asiel- en

verblijfsrecht” , en stelt dat in de mate waarin er zich contradicties en omissies in zijn relaas voorkomen

niet noodzakelijk zorgen voor een tegenstrijdigheid, dat niet alle gevallen van weglating mogen leiden tot

het in vraag stellen van de goede trouw van de asielzoeker.
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Verzoeker stelt te volharden in het feit dat hij een ernstige vervolgingsvrees heeft ten opzichte van de

Georgische autoriteiten en blijft zijn vrees baseren op de arrestatie van zijn vader door de Georgische

grenspolitie toen deze poogde om van Abchazië naar Georgië te trekken.

Hij blijft erbij dat zijn vader wél degelijk vriendschapsbanden had met de als landverrader beschouwde

Emzar Kvitsiani.

Verzoeker stelt dat hij tijdens zijn tweede verhoor op het Commissariaat-generaal letterlijk verklaarde

dat zijn vader gedurende één week werd vastgehouden door de Georgische grenspolitie.

Hij legt uit dat dit was omdat zijn vader in contact stond met voormelde Emzar Kvitsiani toen hij in Kodori

Gorge woonde.

Verder stelt verzoeker, onder verwijzing van zijn tweede verhoor op het Commissariaat-generaal, dat hij

ervan verdacht werd informatie te hebben doorgespeeld aan de Russen, maar bij gebrek aan bewijs

werd vrij gelaten.

Verzoeker verklaart ook dat zijn vader aan de grens werd aangehouden omdat de autoriteiten op de

hoogte waren van zijn omgang met Kvitsiani; hij benadrukt dat hij duidelijk deze reden heeft opgegeven.

Verder bevestigt verzoeker dat hij wel degelijk afkomstig is uit het dorp Gentsvisi, Kodori vallei, district

Guliripshi, Autonomische Republiek Abkhazië en legt ter staving hiervan een attest neer, uitgevaardigd

door de vertegenwoordiger van de president van Georgië, als stuk 3 bij zijn verzoekschrift gevoegd.

Verzoeker voert aan te vrezen voor zijn leven, gezien hij altijd al gediscrimineerd is geweest omwille van

zijn herkomst en om deze reden ook meermaals aangevallen is geweest.

Verzoeker betwist dat hij zou kunnen terugkeren naar Georgië en er zich zou kunnen vestigen.

Hij laat gelden dat hij in Georgië niemand heeft die hem zal kunnen helpen; hij haalt aan dat hij in

Georgië geen sociale banden heeft, dat hij aldaar achteruit gesteld zal worden en vervolging vreest

omdat zijn vader verdacht wordt een spion te zijn geweest voor de Russen.

Het argument van de commissaris-generaal dat verzoeker in België een leven heeft kunnen opbouwen

en dat hij dus hetzelfde zal kunnen doen in Georgië, houdt volgens verzoeker geen steek. In België

moet hij immers niet vrezen om gediscrimineerd te worden, om willekeurig opgepakt te worden of om

vals beschuldigd te worden van spionage; hij hoeft geen schrik te hebben van de politie en kan rekenen

op de bijstand en de autoriteiten indien zijn leven in gevaar is.

Volgens hem is dit noch in Georgië, noch in Abchazië het geval.

Verzoeker haalt bovendien aan, onder verwijzing van een wikipedia-artikel, dat Georgië bijzonder

negatief staat ten aanzien van Abchazië en zijn bewoners, gezien zij in 2008 nog trachtte er haar gezag

te herstellen, maar zonder resultaat gezien de tussenkomst van Rusland.

Daardoor worden de Abchaziërs volgens verzoeker dan ook gezien als verraders en als spionnen van

Rusland.

Verzoeker vraagt aan de Raad (zie p. 14) de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en

van hem de vluchtelingenstatus te erkennen of hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen, in

ondergeschikte orde de beslissing te vernietigen teneinde de commissaris-generaal toe te laten om na

bijkomende onderzoeksmaatregelen een nieuwe beslissing te nemen.

2.1.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift (zie inventaris, p. 14) een “attest uitgevaardigd door de

vertegenwoordiger van de president van Georgië (gouverneur) in Kodori vallei”.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund, noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast
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De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad is van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde een vrees voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, -ten aanzien van Georgië- aanwezig is gezien:

(i) verzoeker (nog steeds) Georgisch staatsburger is;

(ii) verzoeker stelt dat zijn leven niet in gevaar is in Georgië en verklaarde nooit problemen te hebben

gehad met de Georgische autoriteiten;

(iii) niet de vriendschap van zijn vader met Emzar Kvitsiani, maar het gegeven dat zijn vader in 2008

naar Gali was getrokken in plaats van naar Georgië, in tegenstelling tot vele andere Georgiërs uit de

Kodori-vallei, waardoor de Georgische autoriteiten zijn vader wilden screenen, de hoofdreden van de

arrestatie van zijn vader was;

(iv) blijkt dat zijn vader niets ten laste kon worden gelegd en hij na een week kon beschikken en verder

mocht reizen naar Georgië;

(v) de terugkeer van zijn vader naar Gali niet ingegeven is door de inschatting dat een hervestiging in

Georgië onmogelijk zou zijn, maar door teleurstelling en boosheid ten aanzien van de behandeling die

hij had gekregen van de grensbewakers;

(vi) niet kan worden geoordeeld dat de houding van de Georgische autoriteiten ten aanzien van IDP’s,

de mogelijkheid van een binnenlandse hervestiging in verzoekers geval in de weg zou staan;

(vii) er actueel volgens de door de commissaris-generaal toegevoegde informatie, voor burgers in

Georgië geen reëel risico bestaat op ernstige schade als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict;

(viii) verzoeker over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief kan beschikken in Georgië.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker (nog steeds) over de Georgische nationaliteit beschikt

en dat hij nooit een ander staatsburgerschap heeft aangevraagd.

Het stuk gevoegd bij het verzoekschrift, met name een -zeer onduidelijke- fotokopie van een

handgeschreven attest uitgevaardigd door de vertegenwoordiger van de president van Georgië

(gouverneur), is niet in staat deze vaststelling te ontkrachten.

Uit de vertaling blijkt dat dit attest, gedateerd “25 april 2004” (zie linker bovenhoek) een bevestiging

inhoudt dat verzoeker woonachtig was -dus in het jaar 2004- in Gentsvisi, Kodori vallei (in “autonome

Republiek van Abkhazië”).

Verzoekers verblijf in Abchazië -begin van de jaren 2000- wordt niet betwist.

Dit verblijf tast evenwel zijn Georgisch staatsburgerschap niet aan.

Verzoekers voorgehouden vrees dient dus enkel ten overstaan van Georgië te worden beoordeeld.

Daarenboven merkt de Raad op dat het bedoeld stuk een fotokopie betreft; dergelijke stukken zijn door

knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen en vertonen geen dus authenticiteitswaarde.



RvV X - Pagina 7

Waar verzoeker volhardt dat zijn vader wél degelijk vriendschappelijke banden had met de in Georgië

als landverrader beschouwde Emzar Kvitsiani en hij om deze reden een vrees voor vervolging koestert,

wijst de Raad er op dat verzoeker bij zijn tweede verhoor op 8 juli 2013 op het Commissariaat-generaal

zelf verklaarde dat de vriendschap van zijn vader met voormelde Emzar Kvitsiani slechts bijzaak was bij

de arrestatie van zijn vader.

De hoofdreden van zijn arrestatie was volgens verzoeker dat zijn vader in het jaar 2008 omwille van de

oorlog met Rusland vanuit de Kodori vallei naar Gali was verhuisd in plaats van naar Georgië

-in tegenstelling tot andere Georgiërs uit de Kodori vallei-, waardoor de Georgische autoriteiten zijn

vader wilden screenen, net zoals bij veel andere Georgiërs die de grens wilden oversteken, gebeurde

(zie het verhoorverslag, p. 12, 13).

Omdat zijn vader niets ten laste kon worden gelegd, kon hij na een week beschikken en mocht hij verder

reizen naar Georgië. Gezien zijn vader kwaad en ontgoocheld was door de houding van de Georgische

autoriteiten, is hij niet naar Georgië gegaan, maar naar Gali.

Er kan dus niet worden besloten dat er in geval van verzoekers vader sprake is van vervolgingsvrees

jegens de Georgische autoriteiten. Bevestiging hiervan wordt gevonden in verzoekers eigen verklaring

in het kader van zijn tweede verhoor, namelijk dat hij niet denkt dat de vriendschap van zijn vader met

Kvitsiani een reden zou zijn waarom hij niet naar Georgië zou kunnen terugkeren (zie het

verhoorverslag, p. 14).

Hieruit volgt dat ook in verzoekers hoofde niet kan besloten worden tot het bestaan van een vrees voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Verzoeker maakte immers niet aannemelijk dat hij het doelwit van de autoriteiten zou worden, mocht hij

naar Georgië terugkeren.

Bovendien heeft verzoeker uitdrukkelijk verklaard dat zijn leven niet in gevaar is in Georgië (zie het

verhoorverslag van 8 juli 2013, p. 13) en tevens dat hij nooit problemen heeft gehad met de Georgische

autoriteiten (zie het verhoorverslag 29 april 2013, p. 20).

Waar verzoeker betwist dat hij over een intern hervestigingsalternatief beschikt en aanvoert dat hij in

Georgië niets of niemand heeft die hem kan helpen, dat hij geen band heeft met Georgië, er

gediscrimineerd zal worden en vervolging riskeert omdat zijn vader verdacht wordt een spion te zijn

geweest voor de Russen, wijst de Raad er vooreerst op dat blijkens zijn verklaringen hij een gezonde

jonge man -geboren in januari 1986-, is die bovendien zijn middelbare onderwijsopleiding heeft

voltooid in 2003 (zie vragenlijst van 3 april 2013, p. 2).

Verzoeker wijst er verder zelf op dat het een voordeel voor hem is dat hij zelf Georgisch spreekt. Hij stelt

ter zake zelfs (en niet verwerende partij zoals verzoeker verkeerdelijk in zijn verzoekschrift poneert) dat

het voor hem vergelijkbaar is zich te hervestigen in België dan wel elders in Georgië: in beide gevallen

zou hij van nul af aan moeten herbeginnen zonder dat hij er over een sociaal netwerk beschikt maar

positief aan een hervestiging in Georgië is dat hij het Georgisch beheerst ( zie het verhoorverslag van

29 april 2013, p. 19, 20; zie het verhoorverslag van 8 juli 2013, p. 13, 14).

Verzoeker haalde verder zelf aan dat tegenwoordig veel Georgiërs erin slagen naar Georgië terug te

keren (zie het verhoorverslag van 8 juli 2013 p.11).

Daarbij dient er op gewezen dat ook verzoekers vader een binnenlandse hervestiging als een reële

mogelijkheid aanzag gezien zijn poging om zich te hervestigen in het jaar 2010. Het feit dat zijn vader

deze poging uiteindelijk heeft opgegeven was niet ingegeven door de inschatting dat zulke hervestiging

onmogelijk zou zijn omdat hij door de Georgische autoriteiten ervan verdacht wordt spion te zijn -zoals

in het verzoekschrift wordt voorgehouden- houdt, maar door teleurstelling en boosheid ten aanzien van

de behandeling die hij had gekregen van de grensbewakers.

Er mag dan ook worden aangenomen dat verzoeker, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is

om naar Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land

waarvan hij de nationaliteit bezit, in staat is om zich te handhaven.

In de mate verzoeker, onder verwijzing van een wikipedia-artikel, voorhoudt dat Georgië bijzonder

negatief staat ten aanzien van Abchazië en zijn inwoners gezien Abchazië nog in 2008 trachtte haar

gezag er te herstellen maar zonder resultaat, stelt de Raad vast dat hij uitgaat van een selectieve lezing

van het desbetreffend artikel.

Dit betreft immers enkel de achtergrond rond de internationale status van Abchazië en gaat voorbij aan

wat verder in het artikel wordt uiteengezet, met name dat Rusland op 26 augustus 2008 de

onafhankelijkheid van de twee republieken, Abchazië en Zuid-Ossetië, erkende.

Verzoeker slaagt er met zijn verwijzing aldus niet in de objectieve informatie waarop de commissaris-

generaal zich steunt en die gestoeld is op verschillende bronnen, te ontkrachten.
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Uit deze informatie, dewelke toegevoegd is aan het administratief dossier, blijkt dat op 13 augustus

2008 een staakt-het-vuren tussen Rusland en Georgië werd afgesloten dat een einde stelde aan de

vijandelijkheden; in de praktijk blijven Russische troepen aanwezig in de separatistische regio’s Zuid-

Ossetië en Abchazië, elders hebben de Russische troepen zich volledig van het Georgisch grondgebied

teruggetrokken.

Bijgevolg kan er voor verzoeker actueel geen reëel risico op ernstige schade als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict worden vastgesteld en kan niet worden gesteld dat

verzoeker aannemelijk maakt dat hij zich niet in Georgië kan hervestigen omdat de situatie er instabiel

zou zijn.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt de Raad vast dat, daargelaten zijn verklaarde problemen in

Abchazië, verzoeker over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt elders in Georgië.

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

De Raad stelt vast dat verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

feiten beroept als voor de vluchtelingenstatus. Inzake zijn vluchtmotieven werd echter besloten dat

verzoekers vrees voor vervolging ongegrond is daar hij voor de door hem verklaarde problemen in

Abchazië over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in Georgië. Bijgevolg kan er niet

worden gesteld dat er op basis van dezelfde feiten wel zou kunnen worden besloten tot het bestaan van

een reëel risico op ernstige schade.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

In acht genomen wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat er geen wezenlijke elementen ontbreken

die de Raad zouden verhinderen over het beroep te kunnen oordelen.

Er is derhalve geen reden om, zoals in het verzoekschrift gevraagd, de bestreden beslissing te

vernietigen en de zaak voor verder onderzoek terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juni tweeduizend vijftien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


