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nr. 158 962 van 18 december 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 29 oktober 2015

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

staatlozen van 25 september 2015.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 november 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 december 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. NDJEKA OTSHITSHI

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, 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 een Georgisch staatsburger te zijn, van Georgische origine, en afkomstig te zijn uit het dorp

Varsimant Kari, Dusheti, regio Mtskheta-Mtianeti. U was al enige tijd sympathisant van de vroegere

regeringspartij United National Movement (UNM). In 2012 in aanloop naar de parlementsverkiezingen

op 1 oktober 2012 begon u als chauffeur te werken voor de lokale afdeling van UNM in de stad Dusheti.

Vanaf dan was u ook lid van de partij. Tijdens de verkiezingscampagne vervoerde u partijleden naar

meetings. U nam zelf ook deel aan verschillende demonstraties. Tijdens de verkiezingen bracht u
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partijleden uit de dorpen naar de stembureaus. Omwille van uw werkzaamheden voor UNM werd u op

straat in Dusheti voor het partijhoofdkwartier vaak lastiggevallen door leden van de Georgian Dream-

coalitie die u wilden overhalen om uw activiteiten voor UNM te stoppen en voor hen te komen werken.

Uw vader kreeg ook enkele keren bezoek van personen die hem onder druk zetten opdat u

uw activiteiten voor UNM zou stopzetten. Nadat u had vastgesteld dat leden van Georgian Dream

fraude pleegden tijdens de verkiezingen verergerden uw problemen met hen. De Georgian Dream-

coalitie had de verkiezingen van oktober 2012 gewonnen en was aan de macht gekomen in Georgië.

Toen u op een ochtend met de wagen onderweg was naar het partijhoofdkwartier in Dusheti werd u

klemgereden door enkele onbekende personen. U werd zwaar geslagen en verloor het bewustzijn. De

leden van Georgian Dream lieten u vervolgens voor dood achter. Een veehoeder uit een naburig dorp

vond u en bracht u naar een ziekenhuis in Tbilisi. Daar kreeg u bezoek van enkele politiemannen in

burger die u opdroegen om te zwijgen over wat er met u gebeurd was. Na drie dagen verliet u het

ziekenhuis. U verbleef gedurende een viertal maanden bij uw ouders om te herstellen van uw

verwondingen. In deze periode ontving u verschillende dreigtelefoons. Uw wagen werd in brand

gestoken. Uw kippen en uw hond werden gedood. U dook vervolgens onder bij een oom van u in het

afgelegen dorp Daviturabi. Tijdens uw onderduikperiode kwamen leden van Georgian Dream meerdere

keren langs bij uw vader op zoek naar u. U besloot om uw land te verlaten. In maart 2015 nam u in

Tbilisi het vliegtuig naar Minsk, Wit-Rusland. Vandaaruit reisde u met een minibus verder naar België. U

kwam in België aan op 17 maart 2015 en vroeg op 18 maart 2015 asiel aan. Na uw aankomst in België

vernam u via de telefoon van uw vrouw dat ze nog enkele keren gebeld werd door onbekende personen

die naar u op zoek waren. Op een keer kwam iemand van de autoriteiten ook bij uw vrouw langs om

naar u te vragen.

Ter staving van uw identiteit en/of uw asielrelaas legde u enkel uw rijbewijs voor.

B. Motivering

U verklaarde Georgië ontvlucht te zijn omdat u omwille van uw lidmaatschap en uw werkzaamheden

voor de vroegere regeringspartij UNM problemen kende met leden van de Georgian Dream-coalitie die

na de verkiezingen van 1 oktober 2012 aan de macht kwam. U werd door hen bedreigd opdat u uw

activiteiten voor UNM zou stopzetten. Nadat u had gemerkt dat leden van Georgian Dream fraude

pleegden tijdens de verkiezingen, verergerden de bedreigingen nog. Op een keer werd u door enkele

onbekende personen zwaar geslagen. U vreest in geval van terugkeer naar uw land voor uw leven

zowel vanwege de autoriteiten als vanwege leden van Georgian Dream (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 2, 4,8-15 en gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

11/09/2015, p. 2-13).

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er omwille van onderstaande redenen niet in geslaagd bent

om uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat volgens onze objectieve informatie (waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), de Georgian Dream-coalitie onder leiding van

Bidzina Ivanisjvili op vreedzame en regelmatige wijze de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 en

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

bestuurde sinds de Rozenrevolutie van november 2003, won. Uit de informatie blijkt dat er geen sprake

is van concrete gevallen van fysieke agressie of doodsbedreigingen door vertegenwoordigers van de

autoriteiten tegen gewone sympathisanten of activisten van de UNM. Waar er uit de informatie blijkt dat

er zich incidenten van fysieke agressie of bedreigingen hebben voorgedaan, dient gesteld dat deze

incidenten uitgingen van individuen, zonder dat er sprake is van een orkestrering door Georgian Dream,

die dergelijke incidenten integendeel openlijk veroordeelde. Bovendien blijkt dat de autoriteiten niet

betrokken zijn bij dergelijke incidenten en dat ze redelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten

trachten te voorkomen, waardoor de schade steeds beperkt bleef, en dat ze ook optreden tegen de

daders van gebeurlijke incidenten. Ook de organisatie Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA)

geeft aan dat er geen reden is om aan te nemen dat een aanhanger van UNM niet op bescherming van

de politie kan rekenen.

In het licht van het voorgaande hebt u, in tegenstelling tot uw verklaringen, in geval van terugkeer naar

Georgië vanwege de autoriteiten geen redenen om fysieke agressie of doodsbedreigingen te vrezen

alleen omdat u een sympathisant of activist van de UNM bent/geweest bent. Evenmin zijn er concrete

aanwijzingen voorhanden waaruit kan worden afgeleid dat u zich, ingeval van bedreiging door derden,

niet zou kunnen beroepen op de bescherming geboden door de huidige Georgische autoriteiten, noch

beschikt het CGVS over informatie waaruit kan blijken dat de geboden bescherming niet zou voldoen

aan de bepalingen voorzien in artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan

die het tegendeel aantonen.
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Bovendien bevatten uw verklaringen tijdens uw opeenvolgende gehoren voor het Commissariaat-

generaal enkele opmerkelijke tegenstrijdigheden en incoherenties die aan de kern van uw asielrelaas

raken en de geloofwaardigheid ervan bijgevolg ernstig ondermijnen.

Zo verklaarde u in uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u tijdens de

parlementsverkiezingen die plaatsvonden op 1 oktober 2012 vastgesteld hebt dat leden van

Georgian Dream fraude pleegden waarna de bedreigingen tegen u begonnen zijn (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 13-14). Tijdens hetzelfde gehoor stelde u dat u op 24

augustus 2013 in elkaar werd geslagen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015,

p. 9). U beweerde dat u onmiddellijk na dit incident al uw activiteiten voor UNM stopzette (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 9, 12). In uw tweede gehoor beweerde u

aanvankelijk in strijd met voorgaande verklaringen dat u op 24 augustus 2012 in elkaar werd geslagen

(zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 3). Later situeerde u dit incident

echter in de periode na de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012. Toen u vervolgens op deze

incoherentie in uw verklaringen gewezen werd, paste u uw verklaringen gewoon aan en stelde u in

overeenstemming met uw verklaringen tijdens uw eerste gehoor dat u op 24 augustus 2013 werd

geslagen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 11/09/2015, p. 5). U stelde verder ook dat u

uw activiteiten voor UNM stopzette na de aanval op u (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

11/09/2015, p. 6). Later tijdens hetzelfde gehoor beweerde u dan weer in strijd is met uw verklaringen

tijdens uw eerste gehoor dat u fraude door leden van Georgian Dream vaststelde tijdens de

presidentsverkiezingen van 27 oktober 2013 (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

11/09/2015, p. 8). Toen u vervolgens eerst gewezen werd op het feit dat uw beweringen ook niet

overeenstemden met uw eerdere verklaringen tijdens hetzelfde gehoor dat u op 24 augustus 2013 in

elkaar werd geslagen waarna u al uw activiteiten voor UNM stopzette, stelde u er zeker van te zijn dat

de aanval op u na de presidentsverkiezingen plaatsvond. U verklaarde geheugenproblemen te hebben

en beweerde vervolgens dat de aanval op u dan op 24 augustus 2014 gebeurde (zie gehoorverslag

Commissariaatgeneraal, d.d. 11/09/2015, p. 11). Toen u daarop geconfronteerd werd met uw

verklaringen tijdens uw eerste gehoor waar u stelde dat u deze fraude zag plegen tijdens de

parlementsverkiezingen op 1 oktober 2012, bleef u erbij dat u dit tijdens de presidentsverkiezingen hebt

vastgesteld. U stelde het moeilijk te hebben om zich data te herinneren (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal d.d. 11/09/2015, p. 12). Uit lezing van uw verklaringen na uw opeenvolgende

gehoren is nog gebleken dat u tijdens uw eerste gehoor stelde dat u deze fraude zag plegen in het

stembureau in het dorp Kariaultkari (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p.

13). In uw tweede gehoor beweerde u daarentegen dat u dit zag gebeuren in het stembureau in het

dorp Barisakho (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 11/09/2015, p. 8). Van een

asielzoeker kan echter redelijkerwijs verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen die aanleiding

hebben gegeven tot zijn vlucht naar tijd en plaats kan situeren en daar coherente verklaringen over kan

afleggen, gezien verwacht kan worden dat dergelijke bepalende ervaringen in iemands leven, ongeacht

het tijdsverloop of de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in

werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. Uw uitleg dat u zich moeilijk data kan herinneren, is bijgevolg

niet afdoende om de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties te weerleggen. Bovendien zij

erop gewezen dat de hierboven verzamelde tegenstrijdigheden en incoherenties niet enkel

data betreffen maar evengoed relevante contextuele informatie zoals de aard van de verkiezingen ten

opzichte waarvan vervolgingsincidenten te situeren zijn, of de concrete locatie waar u verkiezingsfraude

zou hebben vastgesteld. Met betrekking tot de door u aangehaalde geheugenproblemen waardoor u

zich niet alles meer precies kan herinneren (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

11/09/2015, p. 7, 11, 12), kan worden opgemerkt dat u geen enkel medisch en/of psychologisch attest

voorlegde ter staving van deze problemen waardoor u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken

dat de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties werkelijk hieraan te wijten zouden zijn.

Verder kan er op gewezen worden dat er maar weinig geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen

aangaande uw reisweg. Zo verklaarde u tijdens uw eerste gehoor dat u vanuit Tbilisi het vliegtuig nam

naar Minsk, Wit- Rusland. Vandaaruit zou u onder begeleiding van een reissmokkelaar in een minibus

verder gereisd zijn naar België. U stelde dat u voor uw vertrek uit Georgië al een reispaspoort had, maar

dat uw vrouw voor u nog een visum voor Wit-Rusland geregeld heeft (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 25/06/2015, p. 3), wat al niet geloofwaardig is, aangezien uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

toegevoegd) blijkt dat er voor staatsburgers van Georgië geen visumplicht geldt bij binnenkomst van

Wit-Rusland. In uw tweede gehoor stelde u bovendien in strijd met uw eerdere verklaringen dat er voor

u helemaal geen visum geregeld werd (zie gehoorverslag Commissariaatgeneraal, d.d. 11/09/2015, p.

10). Toen u vervolgens op deze tegenstrijdige verklaringen gewezen werd, ontkende u enkel tijdens uw

eerste gehoor verklaard te hebben dat er een visum voor u werd geregeld (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 10-11), wat geen afdoende uitleg biedt voor de
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vastgestelde tegenstrijdigheid. U kon voorts, behalve dat u vanuit Tbilisi het vliegtuig nam naar Minsk,

geen informatie verschaffen aangaande het verdere traject van uw reis, dat u per minibus onder

begeleiding van een smokkelaar zou hebben afgelegd. U stelde dat u gedurende de hele reis in de

minibus zat (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 11/09/2015, p. 10). U wist echter niet via

welke landen of plaatsen u gereisd hebt noch waar u ergens een grens bent overgestoken (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 3). U hebt niets gemerkt van

enige identiteitscontroles (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 11/09/2015, p. 10). U stelde

dat er voor uw reis per minibus voor u geen andere documenten geregeld werden. De smokkelaar heeft

met u ook geen afspraken gemaakt wat u moest zeggen of doen in geval er wel een identiteitscontrole

zou gebeuren (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 11/09/2015, p. 10). Uw onwetendheid

aangaande de modaliteiten van uw reis is echter weinig aannemelijk. Aangezien een dergelijke

clandestiene reis een uiterst precaire onderneming is, gezien het persoonlijk belang dat u had bij het

welslagen van uw vlucht uit uw herkomstland jegens hetwelke u verklaart een ernstige vrees te

koesteren, is het bijgevolg niet aannemelijk dat u dermate onwetend bent aangaande het traject en de

organisatie van uw reis. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is toegevoegd, dat aan de

buitengrenzen van de EU en zeker ook aan de buitengrenzen van de Schengen-zone zeer strikte en

persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden. Uitzonderingen op deze controles zijn quasi

onbestaande. Gelet op het grote risico dat u liep op een mogelijk individuele identiteitscontrole is het

bijgevolg ook onwaarschijnlijk dat u hierop dan niet beter voorbereid werd door de smokkelaar. Gezien

deze vaststellingen aangaande het ongeloofwaardig karakter van uw reisweg ontstaat het vermoeden

dat u uw internationaal paspoort, waarvan u beweerde dat u het onderweg verloren was (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 3-4), bewust achterhoudt om zo de hierin

vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door u verkregen visum voor uw reis naar

België, het moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken bent verborgen te houden.

Bovenstaande vaststellingen zijn niet van die aard dat er in uw hoofde 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, kan worden weerhouden.

Het door u voorgelegde document, met name uw rijbewijs, is niet van die aard om afbreuk te doen

aan bovenstaande argumentatie, aangezien dit document louter persoonlijke identiteitsgegevens bevat

die hier niet in twijfel worden getrokken.

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. Verzoeker voert, in wat zich aandient als een enig middel, de schending aan van artikel 3 van het

EVRM, artikel 48/3, 48/4, 48/7 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet),

de materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het non refoulement beginsel.

Verzoeker stelt dat de informatie zoals gehanteerd door verweerder genuanceerder is dan gesteld wordt

in de bestreden beslissing. Hij citeert enkele passages uit deze informatie. Hieruit blijkt dat er

weldegelijk incidenten plaatsvinden en dat de politie niet altijd in staat was om de nodige bescherming te

beiden aan de UNM-leden die werden geviseerd.

In verband met de tegenstrijdigheden die hem worden verweten, verklaarde verzoeker reeds tijdens zijn

gehoren dat hij problemen had om zich data te herinneren en dat hij geheugenproblemen had. Verder

meent hij dat de tegenstrijdigheden niet van die aard zijn dat zij de geloofwaardigheid van zijn relaas

ondermijnen.

Omtrent zijn reisweg, wijst verzoeker erop dat er dagelijks tal van personen in Europa aankomen,

binnengesmokkeld door personen waarvan zij amper iets weten en die hen amper iets vertelden.

Dagelijks raken mensen door de mazen van de identiteitscontroles, zonder dat zij zich hebben

voorbereid op de controles. Vaak houdt de smokkelaar zelf de identiteitsdocumenten bij en legt hij ze

voor in het geval van een controle. Dit aspect van verzoekers relaas is dus niet ongeloofwaardig. Het al

dan niet aanvragen van een visum voor Wit-Rusland raakt niet aan het asielrelaas. De centrale vraag is

deze naar de gegronde vrees voor vervolging. De wijze waarop verzoeker zijn land verliet, is van
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secundair belang en de hieromtrent geuite twijfels kunnen geen afbreuk doen aan het naleven van de

wettelijke bepalingen vervat in het middel.

2.1.2. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog geen documenten bij het verzoekschrift.

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. Verzoeker preciseert niet hoe het non

refoulement beginsel door de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt deze

schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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 beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel

48/3 en 48/4. Hij dient daarbij in het kader van de devolutieve werking van het beroep niet noodzakelijk

expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.5. Van een kandidaat-vluchteling, 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, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. 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. Verzoeker vertoonde

in de aanvangsfase van zijn asielaanvraag echter een gebrek aan medewerking. Hij beperkte zich tot

het afleggen van bijzonder summiere verklaringen, weigerde te antwoorden op de vraag naar meer

informatie en gaf geen reactie wanneer hij erop werd gewezen dat hij nog niet veel verteld had
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(administratief dossier, stuk 12, vragenlijst). Dat hij zich op zulke wijze gedroeg bij het invullen van de

vragenlijst, vormt een negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Verzoeker voert daarenboven geen dienstige argumenten aan ter weerlegging van de bestreden

beslissing waar gemotiveerd wordt:

“Bovendien bevatten uw verklaringen tijdens uw opeenvolgende gehoren voor het Commissariaat-

generaal enkele opmerkelijke tegenstrijdigheden en incoherenties die aan de kern van uw asielrelaas

raken en de geloofwaardigheid ervan bijgevolg ernstig ondermijnen.

Zo verklaarde u in uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u tijdens de

parlementsverkiezingen die plaatsvonden op 1 oktober 2012 vastgesteld hebt dat leden van

Georgian Dream fraude pleegden waarna de bedreigingen tegen u begonnen zijn (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 13-14). Tijdens hetzelfde gehoor stelde u dat u op 24

augustus 2013 in elkaar werd geslagen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015,

p. 9). U beweerde dat u onmiddellijk na dit incident al uw activiteiten voor UNM stopzette (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 9, 12). In uw tweede gehoor beweerde u

aanvankelijk in strijd met voorgaande verklaringen dat u op 24 augustus 2012 in elkaar werd geslagen

(zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p. 3). Later situeerde u dit incident

echter in de periode na de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012. Toen u vervolgens op deze

incoherentie in uw verklaringen gewezen werd, paste u uw verklaringen gewoon aan en stelde u in

overeenstemming met uw verklaringen tijdens uw eerste gehoor dat u op 24 augustus 2013 werd

geslagen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 11/09/2015, p. 5). U stelde verder ook dat u

uw activiteiten voor UNM stopzette na de aanval op u (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

11/09/2015, p. 6). Later tijdens hetzelfde gehoor beweerde u dan weer in strijd is met uw verklaringen

tijdens uw eerste gehoor dat u fraude door leden van Georgian Dream vaststelde tijdens de

presidentsverkiezingen van 27 oktober 2013 (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

11/09/2015, p. 8). Toen u vervolgens eerst gewezen werd op het feit dat uw beweringen ook niet

overeenstemden met uw eerdere verklaringen tijdens hetzelfde gehoor dat u op 24 augustus 2013 in

elkaar werd geslagen waarna u al uw activiteiten voor UNM stopzette, stelde u er zeker van te zijn dat

de aanval op u na de presidentsverkiezingen plaatsvond. U verklaarde geheugenproblemen te hebben

en beweerde vervolgens dat de aanval op u dan op 24 augustus 2014 gebeurde (zie gehoorverslag

Commissariaatgeneraal, d.d. 11/09/2015, p. 11). Toen u daarop geconfronteerd werd met uw

verklaringen tijdens uw eerste gehoor waar u stelde dat u deze fraude zag plegen tijdens de

parlementsverkiezingen op 1 oktober 2012, bleef u erbij dat u dit tijdens de presidentsverkiezingen hebt

vastgesteld. U stelde het moeilijk te hebben om zich data te herinneren (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal d.d. 11/09/2015, p. 12). Uit lezing van uw verklaringen na uw opeenvolgende

gehoren is nog gebleken dat u tijdens uw eerste gehoor stelde dat u deze fraude zag plegen in het

stembureau in het dorp Kariaultkari (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 25/06/2015, p.

13). In uw tweede gehoor beweerde u daarentegen dat u dit zag gebeuren in het stembureau in het

dorp Barisakho (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 11/09/2015, p. 8). Van een

asielzoeker kan echter redelijkerwijs verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen die aanleiding

hebben gegeven tot zijn vlucht naar tijd en plaats kan situeren en daar coherente verklaringen over kan

afleggen, gezien verwacht kan worden dat dergelijke bepalende ervaringen in iemands leven, ongeacht

het tijdsverloop of de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in

werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. Uw uitleg dat u zich moeilijk data kan herinneren, is bijgevolg

niet afdoende om de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties te weerleggen. Bovendien zij

erop gewezen dat de hierboven verzamelde tegenstrijdigheden en incoherenties niet enkel

data betreffen maar evengoed relevante contextuele informatie zoals de aard van de verkiezingen ten

opzichte waarvan vervolgingsincidenten te situeren zijn, of de concrete locatie waar u verkiezingsfraude

zou hebben vastgesteld. Met betrekking tot de door u aangehaalde geheugenproblemen waardoor u

zich niet alles meer precies kan herinneren (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

11/09/2015, p. 7, 11, 12), kan worden opgemerkt dat u geen enkel medisch en/of psychologisch attest

voorlegde ter staving van deze problemen waardoor u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken

dat de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties werkelijk hieraan te wijten zouden zijn.”

Waar hij andermaal verwijst naar zijn vermeende geheugenproblemen en zijn onvermogen om zich data

te herinneren, dient immers te worden opgemerkt dat hierop reeds genoegzaam geantwoord wordt in de

voormelde motivering. Verzoeker brengt overigens tot op heden geen attest bij om zijn beweerde

geheugenproblemen te staven. Verzoeker kan evenmin worden gevolgd waar hij poneert dat voormelde

tegenstrijdigheden de geloofwaardigheid van zijn relaas niet ondermijnen. Deze hebben namelijk

betrekking op essentiële elementen in zijn relaas en raken de kern van zijn asielmotieven. De voormelde

motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien zij door verzoeker niet

dienstig worden weerlegd, onverminderd gehandhaafd. Zij volstaan om te besluiten dat niet het minste
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geloof kan worden gehecht aan de problemen die verzoeker in zijn land van herkomst beweert te

hebben ondervonden.

Uit het voorgaande blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan de problemen die verzoeker in het

verleden zou hebben gekend ingevolge zijn UNM-activiteiten. Aangezien uit de hoger aangehaalde

verklaringen tevens blijkt dat verzoeker zijn activiteiten voor UNM reeds geruime tijd heeft stopgezet,

toont verzoeker bijgevolg geenszins aan dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst concrete

problemen zou dreigen te ondervinden.

Zelfs indien verzoeker dit aannemelijk zou maken, quod non, dan nog dient te worden opgemerkt dat in

de bestreden beslissing op basis van de informatie in het administratief dossier (map ‘landeninformatie’)

met recht gesteld wordt:

“Vooreerst dient er op gewezen te worden dat volgens onze objectieve informatie (waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), de Georgian Dream-coalitie onder leiding van

Bidzina Ivanisjvili op vreedzame en regelmatige wijze de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 en

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

bestuurde sinds de Rozenrevolutie van november 2003, won. Uit de informatie blijkt dat er geen sprake

is van concrete gevallen van fysieke agressie of doodsbedreigingen door vertegenwoordigers van de

autoriteiten tegen gewone sympathisanten of activisten van de UNM. Waar er uit de informatie blijkt dat

er zich incidenten van fysieke agressie of bedreigingen hebben voorgedaan, dient gesteld dat deze

incidenten uitgingen van individuen, zonder dat er sprake is van een orkestrering door Georgian Dream,

die dergelijke incidenten integendeel openlijk veroordeelde. Bovendien blijkt dat de autoriteiten niet

betrokken zijn bij dergelijke incidenten en dat ze redelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten

trachten te voorkomen, waardoor de schade steeds beperkt bleef, en dat ze ook optreden tegen de

daders van gebeurlijke incidenten. Ook de organisatie Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA)

geeft aan dat er geen reden is om aan te nemen dat een aanhanger van UNM niet op bescherming van

de politie kan rekenen.

In het licht van het voorgaande hebt u, in tegenstelling tot uw verklaringen, in geval van terugkeer naar

Georgië vanwege de autoriteiten geen redenen om fysieke agressie of doodsbedreigingen te vrezen

alleen omdat u een sympathisant of activist van de UNM bent/geweest bent. Evenmin zijn er concrete

aanwijzingen voorhanden waaruit kan worden afgeleid dat u zich, ingeval van bedreiging door derden,

niet zou kunnen beroepen op de bescherming geboden door de huidige Georgische autoriteiten, noch

beschikt het CGVS over informatie waaruit kan blijken dat de geboden bescherming niet zou voldoen

aan de bepalingen voorzien in artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan

die het tegendeel aantonen.”

Verzoeker beperkt zich ertoe enkele passages uit de door verweerder gehanteerde informatie te citeren.

Op deze grond betwist hij de conclusie die verweerder aan deze informatie verbindt. Dit betoog is niet

dienstig om de voormelde motieven te ontkrachten. Dat zich nog bepaalde incidenten voordoen en dat

de politie er daarbij niet steeds in slaagde om onmiddellijke bescherming te bieden, wordt in het

voorgaande immers niet betwist en wordt terdege in rekening gebracht.

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van onderhavig beroep

om te besluiten dat verzoeker geheel niet aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin zou dienen te koesteren.

Het door verzoeker neergelegde rijbewijs kan omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde,

pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, geen

afbreuk doen aan het voorgaande (administratief dossier, map ‘documenten’).

Gelet op het voorgaande kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan deze ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land
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van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

2.2.7. Gelet op de hoger gedane vaststellingen, toont verzoeker niet aan dat hij vroeger reeds vervolgd

is geweest of ernstige schade heeft ondervonden. Derhalve kan hij zich niet beroepen op de toepassing

van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet.

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 achttien december tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


