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nr. 161 287 van 3 februari 2016

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 13 augustus 2015

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

staatlozen van 22 juli 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 6 oktober 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 januari 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, 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 verklaarde een Georgisch staatsburger van Georgische origine te zijn, geboren op (…) in

de Georgische stad Borjomi. U bent wettelijk gehuwd met E. B. (…), met wie u ook 2 kinderen heeft.

De problemen naar aanleiding waarvan u uw land verliet, gaan terug tot 2009. U baatte toen een eigen

zaak uit die zich bezighield met de verwerking en verkoop van gebruikte metalen en kreeg hiervoor de

financiële steun van 2 partners. Zoals vele andere ondernemers kreeg u in 2009 problemen met

corrupte overheidsmedewerkers die er op een of andere manier waren achter gekomen dat uw zaak

goed floreerde en daar zelf profijt wilden uit halen. U betaalde reeds de verplichte taksen, maar hiermee

namen uw belagers, onder wie een kolonel met de bijnaam R. (…) en zijn handlanger G. (…), geen

genoegen. U weigerde ondanks de bedreigingen uw zaak aan hen af te geven, maar uiteindelijk namen

ze zelf uw metalen illegaal in beslag en verkochten ze onder hun eigen naam. Als gevolg daarvan kon u
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uw zaak niet langer runnen. U had immers geen product meer om te verkopen en had veel geld

geïnvesteerd om de gebruikte metalen te verwerven. U probeerde op verschillende

manieren rechtvaardigheid te krijgen, maar slaagde er niet in. De advocaten die u raadpleegde, waren

niet bij machte u te helpen. Daarom besloot u in 2009 toe te treden tot de politieke partij United National

Movement, die op dat moment aan de macht was in Georgië. U hoopte op die manier meer informatie

en mogelijk ook een oplossing met betrekking tot uw probleem te bekomen. Maar ook dit lukte niet.

Uiteindelijk zag u zich in 2010 genoodzaakt het land te verlaten. Omwille van de problemen was u

immers alles kwijtgeraakt, ook uw appartement dat als hypotheek diende voor uw zaak. Daarenboven

had u schulden bij uw twee partners aangezien u het door hen in uw zaak geïnvesteerde geld niet kon

terugbetalen. Uiteindelijk vluchtte u begin 2010 naar Griekenland, waar u een tijdlang verbleef en ook

medisch-psychologische verzorging kreeg. U vroeg er geen asiel aan aangezien de Griekse overheid op

dat moment zelf problemen had en reisde na enkele maanden door naar Zweden, waar u op 1 juni 2012

een eerste asielaanvraag indiende. Omdat u in Zweden in het kader van deze asielaanvraag een

negatieve beslissing kreeg, reisde u in 2013 naar Zwitserland, waar u op 25 juni 2013 asiel vroeg. Korte

tijd later deed u echter afstand van deze asielaanvraag en op 5 juli 2013 keerde u vrijwillig naar Georgië

terug. De Georgische overheid was ondertussen immers veranderd en u hoopte dat u bij terugkeer naar

Georgië eindelijk rechtvaardigheid zou krijgen alsook compensatie voor de verliezen die u had geleden

door toedoen van de vorige machthebbers. Maar dit bleek ijdele hoop te zijn. Toen uw advocaat in de

lente van 2014 immers in uw naam een klacht wilde indienen bij het Openbaar Ministerie omwille van de

problemen die u in het verleden had gekend, weigerde het Openbaar Ministerie deze klacht te

aanvaarden en werd uw advocaat gewaarschuwd dat hij zijn job zou verliezen indien hij verdere stappen

zou ondernemen. U gaf echter niet op en ging naar de lokale administratie om uit te klaren welke

stappen zij van plan waren te ondernemen om de mensen die verliezen hadden geleden door toedoen

van de corruptie van de vorige machthebbers te compenseren. U schakelde ook uw vriend in bij de

politie van Rustavi om uit te klaren wie achter uw problemen zat. Van hem vernam u dat de kolonel met

de bijnaam R. (…) nog steeds voor de Georgische autoriteiten werkte. Eind augustus of begin

september 2014 kreeg u persoonlijk ook opnieuw problemen. U was die middag samen met uw broer

onderweg van Sartachala naar Sataple, toen jullie moesten stoppen omwille van een zilverkleurige

BMW. Uit de BMW stapten 2 of 3 personen, die op jullie af kwamen. Ze sleurden u uit de wagen en

namen u mee naar een afgelegen plaats tussen de velden. Ze sloegen u met een geweerkolf,

beledigden u en eisten dat u uw activiteiten zou stoppen. Uiteindelijk sloegen ze u zo hard dat u het

bewustzijn verloor en u pas uren later weer bij kwam. Nadat u s avonds terug bijgekomen was, slaagde

u erin uw broer te bellen. Hij verwittigde op zijn beurt uw vader, die u kwam ophalen. Hij bracht u naar

het dorp Sataple, waar u verbleef tot u terug uit de voeten kon. U werd er verzorgd door een heler, die u

met homeopathische middelen behandelde. Eenmaal u aan de beterhand was, ging u onderduiken op

verschillende plaatsen en dit tot aan uw vertrek in oktober 2014. Uw belagers bleven echter naar u

zoeken. Van uw broer vernam u immers dat onbekenden na dit incident enkele keren naar u kwamen

informeren in het dorp Sataple. Voor uw vertrek werd een van uw familieleden ook eenmaal opgebeld

door een anonieme beller om naar u te informeren. Na uw vertrek volgden er nog enkele soortgelijke

telefoontjes. Na dit alles besefte u dat uw leven in Georgië nog steeds in gevaar is en besloot u uw land

andermaal te ontvluchten.

U verliet Georgië uiteindelijk een tweede maal midden oktober 2014. Vanuit Poti reisde u met de bus

legaal naar Turkije, waar u een korte tijd verbleef totdat u een smokkelaar had gevonden om u naar

Europa te brengen. Vanuit Turkije reisde u vervolgens naar België, verborgen in de laadruimte van een

vrachtwagen. U bereikte België op 30 oktober 2014 en vroeg asiel bij de Belgische autoriteiten op 3

november 2014.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw Georgische identiteitskaart en

vervallen Georgisch rijbewijs, twee attesten van UNM, uw partijlidkaart van UNM en een

rekeningafschrift.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst verlaten hebt omdat u in Georgië problemen kende

met corrupte overheidsmedewerkers die destijds uw bedrijf illegaal afpakten. Toen u in 2013 naar

Georgië terugkeerde omdat de machthebbers veranderd waren, hoopte u gerechtigheid en compensatie

te krijgen voor de schade die u had geleden. Echter, de persoon die destijds de oorzaak van uw

problemen was, bekleedt vandaag nog steeds een machtspositie binnen de overheid en begon u

opnieuw te vervolgen.

U slaagde er echter niet in uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Vooreerst waren uw verklaringen met betrekking tot verschillende kernelementen van uw

asielrelaas onaannemelijk vaag, incoherent en zelfs tegenstrijdig. Zo verklaarde u dat een zekere

kolonel met de bijnaam R. (…) de oorzaak zou zijn van uw problemen. Hij was diegene die destijds door

middel van zijn handlangers uw bedrijf afnam (CGVS 1, p. 25 – CGVS 2, p. 5) en die na uw terugkeer
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opnieuw problemen veroorzaakte (CGVS 2, p. 11-12). Uw verklaringen hieromtrent waren echter op

verschillende punten vaag en incoherent. Toen u gevraagd werd wie deze kolonel was, verklaarde u dat

u zijn naam en voornaam niet kende en u slechts wist dat hij de rang van kolonel had (CGVS 2, p. 5).

Op de vraag of u ooit geprobeerd had de naam van deze persoon te achterhalen, antwoordde u dat u

daar het nut niet van inzag, maar u zich zijn voornaam wel vaag herinnerde, niet zijn achternaam, en u

niet wist voor welk departement hij werkte of welke functie hij had (CGVS 2, p. 11). Gevraagd naar zijn

naam, repliceerde u dat u dacht dat zijn voornaam R’. (…) was, maar u het niet zeker wist. U vervolgde

dat u dacht dat zijn bijnaam R. (…) was omdat u enkele keren gehoord had dat zijn handlanger hem met

die naam aansprak (CGVS 2, p. 11). Verder stelde u in dit verband dat deze kolonel vandaag bij

Georgian Dream werkt (CGVS 2, p. 11). Toen u gevraagd werd hoe u daar achter gekomen was, waren

uw opeenvolgende verklaringen weinig coherent. In eerste instantie verklaarde u meermaals dat u

vermoedt dat hij nog steeds dezelfde positie bekleedt omdat u na uw terugkeer opnieuw problemen

kreeg nadat u gerechtigheid en compensatie probeerde te krijgen voor de verliezen die u in het verleden

had geleden en uw advocaat in uw naam een klacht probeerde in te dienen. Bovendien kon u uit het feit

dat u opnieuw werd bedreigd en de inhoud van de bedreigingen die u kreeg duidelijk afleiden van wie

deze bedreigingen kwamen. Hieruit kon u dan ook concluderen dat de kolonel nog steeds een

machtspositie bekleedt (CGVS 2, p. 11-12). Toen werd gepeild naar de concrete elementen waaruit u

dan kon afleiden dat de eerder genoemde kolonel verantwoordelijk was voor de problemen die u na uw

terugkeer in 2013 kende, zei u dat u dat kon afleiden uit wat u persoonlijk was overkomen in augustus of

september 2014 en de dingen die tijdens dit incident tegen u werden gezegd. Men vertelde u tijdens dit

incident hetzelfde als wat men jaren geleden, dit is bij de start van uw problemen voor uw vertrek in

2010, had gezegd en u had ook geen andere problemen (CGVS 2, p. 11-12). Bijgevolg concludeerde u

dat de kolonel verantwoordelijk was voor de problemen die u na uw terugkeer in 2013 kende en hij

vandaag voor Georgian Dream werkt. Toen u vervolgens werd gevraagd of u ooit had geïnformeerd of

de kolonel in kwestie vandaag nog steeds voor de overheid werkt, antwoordde u dat hij daar

waarschijnlijk nog werkt (CGVS 2, p. 12), wat eveneens impliceert dat u zich louter op vermoedens

baseert. Toen u tot slot nogmaals gevraagd werd of u ooit geprobeerd had te achterhalen of de kolonel

nog steeds voor de huidige autoriteiten werkt en deze vraag te beantwoorden met ja of nee, antwoordde

u plots bevestigend. Gevraagd hoe u dit dan had proberen te achterhalen, stelde u dan weer dat hij

minstens macht heeft. Indien hij geen macht zou hebben of hij niet beschermd zou worden, zouden

ze, dit is de kolonel en zijn handlangers, u immers nooit op zo’n manier hebben durven adresseren. Een

antwoord dat opnieuw doet veronderstellen dat u zich slechts op persoonlijke vermoedens en deducties

baseert (CGVS 2, p. 12). Nogmaals gevraagd of u ooit geprobeerd heeft te achterhalen of de kolonel

nog steeds bij de overheid werkt of niet, repliceerde u dat u gezegd had dat hij er nog werkt. Vervolgens

werd u erop gewezen dat u eerder meermaals verklaard had dat u het slechts vermoedde op basis van

de gebeurtenissen die zich hadden voorgedaan en u nu plots met zekerheid stelde dat de kolonel nog

steeds voor de overheid werkt en werd u gevraagd hoe u er dan achter gekomen was dat de kolonel

vandaag daadwerkelijk nog steeds voor de Georgische autoriteiten werkt. Hierop reageerde u plots dat

u eerder reeds had verteld dat u een vriend had die bij de politie in Rustavi werkt en u van deze vriend

heeft vernomen dat de kolonel nog ergens werkt en een bepaalde functie heeft, maar u niet weet welke

functie hij heeft (CGVS 2, p. 12). Deze verklaringen zijn niet alleen incoherent, maar zijn vooral

dermate vaag dat ze twijfels doen rijzen over de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Het betreft hier

immers elementen die raken aan de kern van uw asielrelaas en waarvan bijgevolg redelijkerwijze van u

verwacht kan worden dat u hierover concrete, gedetailleerde en coherente verklaringen kan afleggen,

wat in casu niet het geval is.

Op bepaalde punten waren uw opeenvolgende verklaringen niet enkel vaag, maar zelfs onderling

tegenstrijdig. Tijdens uw eerste interview bij het Commissariaat-generaal vertelde u namelijk zelf dat u

na het incident in augustus of september 2014 10 dagen in het dorp Sataple verbleef om te herstellen

van uw verwondingen en vervolgens 3 of 4 keer onbekenden naar dit dorp kwamen om naar u te

informeren (CGVS 1, p. 13-14). Tijdens uw tweede interview bij het CGVS maakte u hiervan echter niet

langer melding. U stelde immers dat er tussen het incident in augustus of september 2014 en uw vertrek

uit Georgië niets meer was gebeurd met betrekking tot uw problemen, meer bepaald dat er geen

incidenten meer waren geweest (CGVS 2, p. 15). Ook toen u gevraagd werd of er sinds het incident in

augustus of september 2014 nog iemand naar u had geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld toen uw gezin na

uw eerste vertrek uit Georgië in 2010 nog telefoontjes kreeg, maakte u geen melding van het feit dat er

nog iemand naar u geïnformeerd zou hebben na het incident in augustus of september 2014. U

herhaalde slechts dat uw familie toen u in Europa was inderdaad een of 2 keer een telefoontje had

ontvangen, zoals u ook eerder had verteld, en stelde dat ze, dit is uw belagers, volgens u goed wisten

dat u niet meer in Georgië was. Toen u vervolgens nogmaals gevraagd werd of het laatste dat zich had

voorgedaan met betrekking tot uw problemen in Georgië het incident van augustus of september 2014

was, maakte u evenmin melding van het feit dat er na dit incident nog meermaals mensen naar u



RvV X - Pagina 4

kwamen informeren in het dorp Sataple. U stelde slechts dat u na dit incident uit het land vertrokken was

alsook dat u na dit incident ondergedoken leefde en uw vriend u ook had aangeraden om voor uzelf te

zorgen en u stil te houden (CGVS 2, p. 19). Andermaal maakte u geen melding van het feit dat er

nadien nog mensen naar u kwamen informeren. Toen u daarom met deze tegenstrijdigheid

werd geconfronteerd, argumenteerde u dat u bedoelde dat er u sindsdien fysiek niets meer overkomen

was aangezien u ondergedoken leefde en u dit bedoelde, niet de bedreigingen of de telefoons. Ook toen

u er vervolgens attent op gemaakt werd dat er ook uitdrukkelijk werd gevraagd of er sinds het

betreffende incident nog naar u geïnformeerd werd, bleef u volhouden dat u bedoelde dat er fysiek

sindsdien niets meer met u gebeurd is. U wierp ook op dat u moe, nerveus en gestresseerd was en u

onmogelijk gedurende het hele interview even gefocust kon blijven. Hierdoor is het mogelijk dat u fouten

maakte of dingen vergat te vertellen, te meer omdat u vooral geprobeerd heeft uw basisprobleem

duidelijk te maken (CGVS 2, p. 19-20). Deze verklaring is echter niet afdoende. Vooreerst omdat u

tijdens uw eerste interview zelf spontaan melding maakte van het feit dat er na het betreffende

incident nog meermaals mensen naar het dorp Sataple kwamen om naar u te informeren en er

zodoende vanuit kan worden gegaan dat u dit element zelf als een belangrijk onderdeel van uw

asielrelaas beschouwt. Daarenboven werd u tijdens uw tweede interview meermaals gevraagd of er zich

sinds het incident in augustus of september 2014 nog iets heeft voorgedaan met betrekking tot uw

problemen en werd er zelfs uitdrukkelijk gevraagd of er sindsdien nog naar u geïnformeerd werd. Uw

uitleg als zou u enkel bedoeld hebben dat er sindsdien fysiek niet meer aan u geraakt werd, gaat

bijgevolg niet op. Tot slot legde u geen enkel medisch(-psychologisch) attest voor waaruit blijkt dat u

dermate last zou hebben van stress of concentratieproblemen dat u niet langer in staat zou zijn om uw

asielrelaas op zelfstandige, coherente en consistente wijze uiteen te zetten. Hoewel er begrip

kan worden opgebracht voor het feit dat een interview bij het CGVS stress en nervositeit met zich kan

meebrengen, volstaat uw loutere verklaring niet ter verschoning van de hierboven gedane

vaststellingen.

In ditzelfde verband zij er nog op gewezen dat uw verdere verklaringen omtrent het feit dat men na het

incident van augustus of september 2014 naar u kwam informeren hoe dan ook erg vaag waren. Zo had

u geen idee wie concreet naar u kwam informeren in Sataple noch wat voor mensen (dit is medewerkers

van de autoriteiten, gewone burgers…) zij waren (CGVS 2, p. 23). Evenmin kon u zich herinneren

wanneer deze mensen naar u begonnen te informeren, naar eigen zeggen omdat u zich daar niet op

focuste (CGVS 2, p. 23). De geloofwaardigheid van uw asielrelaas komt hierdoor verder in het gedrang.

De hierboven gedane vaststellingen hebben immers betrekking op elementen die raken aan de kern van

uw asielrelaas. Bijgevolg kon redelijkerwijze van u verwacht worden dat u hierover coherente,

consistente en gedetailleerde verklaringen zou kunnen afleggen, wat in casu niet het geval is. Evenmin

deed u ernstige en veelvuldige pogingen om u over de hierboven aangehaalde aspecten van uw

asielrelaas beter te informeren.

Ook op een ander punt vallen uw verklaringen niet met elkaar te rijmen. Tijdens uw tweede interview bij

het CGVS gaf u immers aan dat uw familieleden tot op vandaag nog geen problemen hebben gekend

omwille van u (CGVS 2, p. 16). Zoals hierboven reeds aangehaald, stelde u tijdens datzelfde interview

eveneens dat er zich na het incident waarbij u persoonlijk werd aangevallen in augustus of september

2014 niets meer heeft voorgedaan met betrekking tot uw problemen (CGVS 2, p. 15). Ook gaf u tijdens

dit interview nergens aan dat er sinds ditzelfde incident nog naar u zou zijn geïnformeerd (CGVS 2,

p.19). Pas toen u na confrontatie met de hierboven uiteengezette tegenstrijdigheid nogmaals gevraagd

werd of er sinds het incident in augustus of september 2014 nog iets gebeurd was met betrekking tot uw

problemen, om het even wat met om het even wie, vertelde u niet alleen dat er nog mensen naar u

kwamen informeren in het dorp Sataple (cfr. supra), maar zei u plots ook dat uw familie na het

betreffende incident nog telefoontjes had gekregen (CGVS 2, p. 20). Deze opeenvolgende verklaringen

vallen uiteraard niet met elkaar te rijmen. Te meer omdat u eerder uitdrukkelijk werd gevraagd of uw

familieleden tot op vandaag problemen hebben gekend omwille van u en u uitdrukkelijk stelde dat dit tot

op dat moment niet het geval was (CGVS 2, p. 16). Daarenboven waren uw verklaringen ook over dit

aspect van uw asielrelaas onaannemelijk vaag. Zo stelde u dat er één telefoontje was in de periode dat

u nog in Georgië verbleef en meerdere toen u het land reeds ontvlucht was (CGVS 2, p. 20). U kon zich

echter niet meer herinneren bij wie van uw familieleden door een anonieme beller naar u werd

geïnformeerd toen u zelf nog in Georgië was. U vermoedt dat uw vader of uw broer werd opgebeld,

maar kon het niet met zekerheid zeggen (CGVS 2, p. 21). U werd verteld dat iemand van uw familie

telefoontjes heeft gekregen, maar u heeft geen bijkomende vragen gesteld, naar eigen zeggen om

bijkomende stress te vermijden (CGVS 2, p. 21). Een verklaring die weinig overtuigend is, aangezien

kan worden aangenomen dat het loutere feit dat iemand van uw familie anonieme telefoontjes krijgt op

zich inderdaad stress met zich zou kunnen meebrengen, maar niet kan worden ingezien hoe het feit dat

u zou informeren wie concreet deze telefoontjes ontving bijkomende stress zou kunnen veroorzaken.

Daarnaast herinnerde u zich evenmin wanneer dit telefoontje kwam. U kon slechts zeggen dat het in de
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periode tussen het incident in augustus of september 2014 en uw vertrek uit Georgië in oktober 2014

was (CGVS 2, p. 20). Hoeveel telefoontjes er na uw vertrek nog kwamen, kon u evenmin zeggen. U

herinnert het zich niet omdat u ze niet geteld heeft en u er ook geen aandacht aan besteed heeft. Toen

u gevraagd werd hoeveel telefoontjes het bij benadering waren, stelde u dat het er misschien 4 of 5

waren, of 3, waarna u uiteindelijk toegaf dat uw familie nooit verteld had hoeveel telefoontjes er waren

gekomen en u het hen niet gevraagd had, naar eigen zeggen omdat u er het nut niet van inzag dit te

weten en u extra stress wilde vermijden (CGVS 2, p. 21). Zoals hierboven reeds geargumenteerd,

overtuigt deze verklaring niet en wijst een dergelijke verklaring eerder op desinteresse van uwentwege

in de verdere afwikkeling van uw problemen. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt hierdoor

nog verder ondermijnd aangezien het hier elementen betreft die raken aan de kern van uw asielrelaas.

Voorts legde u ook vage en incoherente verklaringen af over de problemen die uw advocaat, D. S.

(…), omwille van u in Georgië zou hebben gekend. Op de vraag of uw advocaat sinds uw vertrek uit

Georgië nog problemen heeft gekend, antwoordde u ontkennend. U vervolgde echter dat hij u had

uitgelegd dat het beter was voor hem dat hij afstand zou nemen van uw problemen, maar u niet wist hoe

ze hem gewaarschuwd hebben. Het enige dat u wist, was dat ze hem hadden gewaarschuwd dat hij

zich niet meer mocht inlaten met uw problemen (CGVS 2, p 24). Aangezien deze verklaring doet

vermoeden dat uw advocaat toch problemen zou hebben gekend, werd u om verduidelijking gevraagd.

U legde vervolgens uit dat u niet wist wat ze concreet deden om hem te waarschuwen, dit is of ze hem

belden of of ze naar zijn kantoor gingen om hem te bedreigen. Maar uw advocaat zei u dat ze hem

hebben gewaarschuwd om zich niet in te laten met uw problemen (CGVS 2, p. 24). Aangezien deze

verklaring geen duidelijkheid verschaft, werd u vervolgens gevraagd of u of uw advocaat of iemand

anders problemen heeft gekend in de periode tussen uw terugkeer naar Georgië in 2013 en het moment

waarop uw advocaat klacht probeerde in te dienen in uw naam, waarop u ontkennend antwoordde.

Vervolgens werd gepeild of uw advocaat nadat hij in de lente van 2014 een klacht in uw naam

probeerde in te dienen nog problemen had gekend, waarop u stelde dat uw advocaat momenteel geen

problemen heeft. Toen de vraag vervolgens herhaald werd, zei u dat dat uw advocaat u opbelde en u

vertelde dat het beter was dat u alles zou stopzetten omdat hij ook zelf problemen zou kennen. U

vervolgde dat het er dus op lijkt dat hij nog problemen heeft gekend, maar uw advocaat heeft hierover

niets verteld. Zelf heeft u er evenmin naar gevraagd, naar eigen zeggen omdat dit via de telefoon niet

kon. Maar aangezien uw advocaat zei dat het beter was de zaak op te geven, dient geconcludeerd te

worden dat hij nog problemen heeft gekend, want anders zou hij uw problemen verder behandeld

hebben (CGVS 2, p. 25). Deze verklaring ter verschoning van uw onwetendheid overtuigt niet omdat er

voldoende andere communicatiemogelijkheden voorhanden zijn om u hierover te informeren. Zeker toen

u zelf nog in Georgië was, had u de mogelijkheid om op een andere manier, rechtstreeks of

onrechtstreeks, informatie in te winnen over de problemen die uw advocaat omwille van u eventueel nog

zou hebben gekend. U kon uw advocaat bijvoorbeeld persoonlijk ontmoeten, een brief sturen of kon

desnoods een derde inschakelen om deze informatie persoonlijk of schriftelijk bij uw advocaat in te

winnen. Verder stelde u tevens dat uw advocaat nog gewaarschuwd werd dat hij zich niet met uw

problemen mocht inlaten nadat hij naar het Openbaar Ministerie ging om klacht in te dienen in uw naam

(CGVS 2, p. 25). Ook hierover liet u na informatie in te winnen. U heeft immers geen idee door wie

uw advocaat nadien nog werd bedreigd aangezien uw advocaat dit niet heeft gezegd en u geen verdere

vragen heeft gesteld (CGVS 2, p. 25). U kon evenmin zeggen wanneer uw advocaat de laatste keer een

dergelijke bedreiging heeft ontvangen, omdat u het zich niet meer herinnert (CGVS 2, p. 25). Het is

opvallend dat u zo weinig interesse toont in de problemen die uw advocaat omwille van u zou hebben

gekend, te meer omdat deze advocaat ook een vriend van u was (CGVS 2, p. 4) en u hem vertrouwde

(CGVS 2, p. 4 en 13). De geloofwaardigheid van uw asielrelaas komt hierdoor nog verder in het

gedrang. Er kon immers redelijkerwijze van u verwacht worden dat u op zijn minst ernstige en

veelvuldige pogingen zou hebben ondernomen om meer informatie in te winnen over de hierboven

aangehaalde kernelementen van uw asielrelaas.

Daarnaast kon u de door u ingeroepen vervolgingsfeiten die zich hebben voorgedaan na uw terugkeer

naar Georgië in 2013 slechts heel vaag in de tijd situeren. U herinnerde zich bijvoorbeeld niet eens in

welke maand uw advocaat in uw naam klacht heeft proberen in te dienen bij het Openbaar Ministerie

(CGVS 2, p. 4). U kon enkel zeggen dat het in de lente van 2014 was (CGVS 2, p. 9). Dit is opmerkelijk

aangezien dit het eerste incident is dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot uw problemen sinds uw

terugkeer naar Georgië in 2013 (CGVS 2, p. 11 en 24). Ook het incident waarbij u zelf door onbekenden

in naam van uw belager zodanig hard in elkaar werd geslagen dat u urenlang buiten bewustzijn was en

niet meer in staat was te stappen, kon u niet concreet in de tijd situeren. U kwam niet verder dan dat het

gebeurde in augustus of september 2014 (CGVS 2, p. 14), vermoedelijk eind augustus of begin

september 2014 (CGVS 1, p. 14 – CGVS 2, p. 14). Gezien de relatief korte tijdsperiode die is verstreken

sinds dit incident zich voordeed, het feit dat dit het eerste en enige incident was waarvan u na

uw terugkeer in 2013 het slachtoffer werd (CGVS 2, p. 14-15 en 19) en de ernst van dit incident, is het
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opmerkelijk dat u dit incident niet concreter in de tijd kan situeren. Men kan immers redelijkerwijze

verwachten dat een dergelijk incident, dat trouwens de aanleiding vormde voor uw nieuwe vlucht uit

Georgië, in het menselijke geheugen gegrift staat. Gevraagd waarom u zich de concrete datum van dit

incident niet kon herinneren, antwoordde u dat u het niet wist, u het u gewoon niet herinnerde en u niet

zomaar een datum wilde geven (CGVS 2, p. 14). Toen u later nogmaals gevraagd werd waarom u er

niet in slaagde de door u ingeroepen vervolgingsfeiten na uw terugkeer in 2013 concreet in de tijd te

situeren, maar feiten die zich eerder hebben afgespeeld wel, wierp u op dat uw gezondheidstoestand

vroeger beter was. U stelde dat u zich tegenwoordig zelden dingen kan herinneren, terwijl u vroeger

probleemloos telefoonnummers kon onthouden (CGVS 2, p. 25). Deze verklaring is echter niet

afdoende, aangezien u de door u ingeroepen geheugenproblemen op geen enkele wijze kon staven. Zij

er in dit verband trouwens ook op gewezen dat u zich bijvoorbeeld wel perfect kon herinneren dat u in

België aankwam op donderdag 30 oktober 2014, u op vrijdag geen asiel meer kon aanvragen en u de

maandag daarop een asielaanvraag indiende (CGVS 1, p. 21). De geloofwaardigheid van uw asielrelaas

komt hierdoor verder op de helling te staan.

Tot slot legde u geen enkel document neer dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas kon herstellen.

Vooreerst legde u een afschrift voor van een rekening op uw naam bij TBC Bank aangaande de periode

1/9/2009 – 10/12/2009. Hiermee wil u naar eigen zeggen aantonen dat u wel degelijk een eigen zaak

had in Georgië (CGVS 2, p. 3). Uit dit document blijkt echter slechts welke verrichtingen zijn gedaan op

uw rekening in de boven vermelde periode. Het gaat hierbij telkens om het crediteren of debiteren van

bedragen in buitenlandse valuta. Hieruit kan echter bezwaarlijk geconcludeerd worden dat u een eigen

zaak had in Georgië aangezien nergens aangegeven staat waarom de betreffende transacties werden

uitgevoerd. Daarnaast legde u uw lidkaart alsook 2 attesten van UNM voor. Uit deze documenten blijkt

slechts dat u lid was van UNM en u betrokken was bij diverse partijactiviteiten, wat hier niet betwist

wordt. Geen van beide documenten bevat echter informatie aangaande de door u ingeroepen

vervolgingsfeiten. Uw rijbewijs en identiteitskaart, vervolgens, bevatten slechts identiteitsgegevens, die

hier evenmin betwijfeld worden, maar geen informatie met betrekking tot de door u ingeroepen

problemen. Het door u voorgelegde internetartikel ten slotte handelt over de problemen

die zakenmensen en mensen die eigendommen bezitten hebben gekend in Georgië (CGVS 1, p. 7). In

dit artikel wordt echter geen melding gemaakt van uw persoonlijke problemen en wordt uw naam niet

genoemd. Dit artikel volstaat dan ook niet om de geloofwaardigheid van uw relaas te herstellen

aangezien u er als asielzoeker toe gehouden bent uw problemen in concreto aannemelijk te maken.

Zij er trouwens op gewezen dat redelijkerwijze van u verwacht kon worden dat u documenten zou

kunnen neerleggen die de door u ingeroepen problemen staven. Zo verklaarde u dat u in 2007 een

eigen zaak opstartte en u zich hiertoe toen liet registreren als individueel ondernemer (CGVS 1, p. 8). U

ging hiertoe ook een partnerschap aan met 2 vrienden (CGVS 1, p. 8 – CGVS 2, p. 7-8) en nam een

hypotheek op uw appartement (CGVS 1, p. 9). Voor de boekhouding van uw zaak nam u een

accountant in de arm (CGVS 1, p. 8). Nadat uw koopwaar door toedoen van de kolonel illegaal in beslag

genomen was, kon u uw hypotheek niet langer afbetalen en verloor u uiteindelijk uw appartement

(CGVS 1, p. 9). Verder vertelde u dat uw advocaat in de lente van 2014 in uw naam klacht probeerde in

te dienen bij het Openbaar Ministerie in de hoop dat u op die manier alsnog compensatie zou kunnen

krijgen voor de schade die u had geleden. Uw advocaat had hiertoe een volledig dossier

opgemaakt (CGVS 2, p. 13). Van geen van bovenstaande feiten legde u echter ook maar enig begin van

bewijs voor, terwijl redelijkerwijze van u verwacht kon worden dat u over documenten zou moeten

beschikken die uw verklaringen dienaangaande staven of ze op zijn minst zou moeten kunnen

bemachtigen. Dat u geen enkel dergelijk document neerlegde, brengt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas nog verder in het gedrang.

Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat u ook uw lidmaatschap van en uw activiteiten voor

de politieke partij UNM als asielmotief inriep (Vragenlijst CGVS, nr. 3.9 – CGVS 1, p. 13-14).

Welnu, volgens onze objectieve informatie (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve

dossier), won de Georgian Dream-coalitie onder leiding van Bidzina Ivanisjvili op vreedzame en

regelmatige wijze de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 en de presidentsverkiezingen van 27

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

van november 2003. 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



RvV X - Pagina 7

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.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat uw politiek lidmaatschap en uw activiteiten voor de partij UNM

niet de oorzaak waren van uw problemen. Integendeel, u werd in 2009 lid van UNM en begon

activiteiten te ontplooien voor deze partij in de hoop dat u de problemen die u kende omwille van uw

zaak op die manier zou kunnen oplossen (Vragenlijst CGVS, nr. 3.5) of op zijn minst via deze weg meer

informatie zou verkrijgen over de persoon met wie u problemen had (CGVS 2, p. 9). Na uw terugkeer

grepen uw belagers, die ondertussen behoorden tot het nieuwe bestel, uw lidmaatschap en politieke

activiteiten aan als een bijkomende reden om u te vervolgen (Vragenlijst CGVS, nr. 3.9 – CGVS 1, p. 13

– CGVS 2, p. 12). De door u ingeroepen problemen die u zou hebben gekend omwille van uw politiek

lidmaatschap en politieke activiteiten betreffen louter problemen met de personen met wie u eerder al

problemen kende omwille van uw zaak. U haalde daarnaast geen andere problemen aan omwille van

uw politieke lidmaatschap of uw politieke activiteiten (CGVS 1, p. 13-14 – CGVS 2, p. 12 en 17). Zij er

echter op gewezen dat u de problemen die u zou hebben gekend omwille van uw zaak omwille van de

hierboven uiteengezette redenen niet aannemelijk wist te maken. Zodoende kon u ook de problemen die

u met deze mensen zou hebben gekend omwille van uw politiek lidmaatschap en activisme niet

aannemelijk maken.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de 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. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3 en 48/6 van de

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

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

van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel haalt verzoekende partij de schending aan van

de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumnormen voor de erkenning

van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, van artikel 48/4, § 2, c

van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht.

Gezien de samenhang van beide middelen oordeelt de Raad dat deze gezamenlijk dienen te worden

behandeld.

2.2.1. Waar verzoekende partij zich in het kader van de subsidiaire bescherming beroept op de

schending van de richtlijn 2004/83/EG van de Europese Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, wijst de

Raad erop dat voormelde richtlijn bij de wet van 15 september 2006 werd omgezet in de

vreemdelingenwet, waardoor die niet langer over directe werking beschikt, behoudens de verplichting tot

richtlijnconforme interpretatie (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St.

Kamer 2005- 2006, nr. 2478/001, p. 82 en 84). De schending van de richtlijn kan derhalve niet

rechtsgeldig worden ingeroepen.

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

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de
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vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

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

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

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

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

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

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

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

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

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

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

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

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.4.1. In verband met de motivering in de bestreden beslissing dat de verklaringen van verzoekende

partij met betrekking tot de kolonel die de oorzaak zou zijn van haar problemen vaag en incoherent zijn,

benadrukt verzoekende partij dat het in Georgië zeer gevaarlijk is om zich te informeren over belangrijke

en hooggeplaatste personen. Indien zij in Georgië had blijven rondvragen naar de identiteit van de

kolonel, had zij zichzelf en haar familie in de problemen gewerkt. Dit verklaart dan ook waarom zij enkel

de bijnaam van de kolonel weet. Ook tijdens haar beide gehoren kon zij genoegzaam uitleggen waarom

zij enkel de bijnaam van de kolonel kent en verklaarde zij dat zij deze bijnaam te weten is gekomen via

de rechterhand van de kolonel, G.. Wat betreft haar incoherente verklaringen in verband met de huidige

werkzaamheden van de kolonel, erkent verzoekende partij dat zij eerst niet met zekerheid kon

antwoorden op de vraag die hierover werd gesteld, doch antwoordde zij bij het herhalen van de vraag

met zekerheid. Voorts verwijst verzoekende partij in haar verzoekschrift naar enkele passages uit de

gehoorverslagen waaruit blijkt dat zij, globaal gezien, afdoende kon vertellen over deze kolonel en dat er

geenszins sprake is van een vage kennis in hoofde van verzoekende partij inzake deze kolonel.

2.2.4.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verzoekende partij met bovenstaand verweer op generlei

wijze erin slaagt de door verwerende partij vastgestelde vaagheden en incoherenties in haar

verklaringen omtrent de kolonel die de oorzaak zou zijn van haar problemen te verklaren of te

weerleggen. Wat haar bewering betreft dat het in Georgië gevaarlijk is om zich te informeren over

belangrijke en hooggeplaatste personen, stelt de Raad vast dat verzoekende partij deze reden nooit

eerder naar voren bracht om te verklaren waarom zij zich niet verder geïnformeerd had over deze

persoon. Op de vraag of zij ooit geprobeerd had de naam van deze persoon te achterhalen, antwoordde

zij immers louter dat zij daar het nut niet van inzag (administratief dossier, stuk 7, gehoorverslag CGVS

d.d. 17 juni 2015, p. 11). Dit post-factumargument kan dan ook geenszins aanvaard worden ter

verschoning van de vage verklaringen van verzoekende partij, temeer daar zij tijdens haar tweede

gehoor zelf nog aangaf, toen haar gevraagd werd hoe zij erachter is gekomen dat de kolonel in kwestie

nog steeds voor de Georgische overheid werkt, dat “het (…) niet zo moeilijk (is) om die persoon te

vinden” en “(o)m info over die persoon te vinden” (administratief dossier, stuk 7, gehoorverslag CGVS

d.d. 17 juni 2015, p. 12). De Raad acht het dan ook geenszins aannemelijk dat verzoekende partij, die

beweert reeds sinds 2009 problemen te kennen met deze kolonel, niet eens de naam kent van deze

persoon en geen enkele poging ondernomen heeft om deze naam te weten te komen. Inzake de

vastgestelde incoherenties en vaagheden in de verklaringen van verzoekende partij over hoe zij

erachter was gekomen dat deze kolonel vandaag bij Georgian Dream werkt, stelt de Raad voorts vast

dat daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift erkent dat zij eerst niet met zekerheid kon

antwoorden op de vraag die hierover werd gesteld en vervolgens benadrukt dat zij evenwel bij het

herhalen van de vraag met zekerheid antwoordde, verzoekende partij louter de vastgestelde

incoherenties in haar verklaringen bevestigt doch niet in concreto weerlegt. Wat ten slotte nog de

bemerking van verzoekende partij betreft dat zij globaal gezien afdoende kon vertellen over deze

kolonel, waarbij zij een passage uit het gehoorverslag van haar tweede gehoor citeert, is de Raad van

oordeel dat het benadrukken van wat zij wel wist van deze persoon – met name dat deze persoon

politiekolonel was en voor het Ministerie voor Binnenlandse Zaken werkte – geen enkele afbreuk doet
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aan de vastgestelde vaagheden in haar verklaringen omtrent de concrete identiteit van deze kolonel en

de huidige werkzaamheden van deze kolonel voor de Georgian Dream. De vastgestelde incoherenties

en vaagheden in de verklaringen van verzoekende partij omtrent deze elementen die raken aan de kern

van haar asielrelaas, en waarvan bijgevolg redelijkerwijze van verzoekende partij verwacht kan worden

dat zij hierover concrete, gedetailleerde en coherente verklaringen kan afleggen, wat in casu niet het

geval is, ondermijnen op ernstige wijze de geloofwaardigheid van het door verzoekende partij

voorgehouden asielrelaas.

2.2.5.1. Aangaande de vaststelling van verwerende partij dat verzoekende partij tijdens haar eerste

gehoor op het Commissariaat-generaal nog zelf aangaf dat zij na het incident in augustus of september

2014 10 dagen in het dorp Sataple verbleef om te herstellen van haar verwondingen en vervolgens 3 of

4 keer onbekenden naar dit dorp kwamen om naar haar te informeren, doch tijdens haar tweede gehoor

op het Commissariaat-generaal geen enkele melding maakte van het feit dat er na het incident van

augustus of september 2014 nog meermaals mensen naar haar kwamen informeren in het dorp Sataple,

ook niet toen haar gevraagd werd of er sinds het incident in augustus of september 2014 nog iemand

naar haar had geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld toen haar gezin na haar eerste vertrek uit Georgië in

2010 nog telefoontjes kreeg, en toen haar gevraagd werd of het laatste dat zich had voorgedaan met

betrekking tot haar problemen in Georgië het incident van augustus of september 2014 was, stelt

verzoekende partij dat zij de vraag of er nog iets gebeurd was met betrekking tot haar problemen

interpreteerde als ‘hebben er nog persoonlijke gebeurtenissen plaatsgevonden?’. Daarom heeft zij dan

ook geantwoord dat er in de periode na het incident in augustus of september 2014 niets meer

gebeurde, daar haar, fysiek, niets meer overkomen is. Dat zij deze vraag zo interpreteerde, blijkt

bovendien duidelijk uit haar antwoord op deze vraag tijdens haar tweede gehoor. Ook verklaarde zij toen

zij tijdens haar tweede gehoor geconfronteerd werd met haar tegenstrijdige verklaringen duidelijk dat zij

de gestelde vragen anders had geïnterpreteerd en begreep alsof gevraagd werd naar problemen die zij

persoonlijk had gekend.

2.2.5.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in bovenstaande argumentatie deels de door haar op

het Commissariaat-generaal verschafte uitleg voor de vastgestelde tegenstrijdigheid herhaalt. Er dient

echter op te worden gewezen dat verwerende partij reeds heeft geoordeeld dat haar verklaring dat zij

bedoelde dat er haar sindsdien fysiek niets meer overkomen was aangezien zij ondergedoken leefde en

zij dit bedoelde, niet de bedreigingen of de telefoons, niet als een aannemelijke uitleg kan worden

aanvaard voor het niet vermelden van het feit dat er na dit incident nog meermaals mensen naar haar

kwamen informeren in het dorp Sataple, daar haar tijdens haar tweede interview meermaals gevraagd

werd of er zich sinds het incident in augustus of september 2014 nog iets heeft voorgedaan met

betrekking tot haar problemen en er zelfs uitdrukkelijk gevraagd werd of er sindsdien nog naar haar

geïnformeerd werd. Het louter herhalen van dezelfde uitleg, die volgens verzoekende partij wel degelijk

plausibel is, biedt dan ook geen soelaas. De Raad wijst erop dat het verzoekende partij toekomt om de

motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar zij

op voormelde wijze in gebreke blijft.

2.2.6.1. Waar verwerende partij motiveert dat de verdere verklaringen van verzoekende partij omtrent

het feit dat men na het incident van augustus of september 2014 naar haar kwam informeren hoe dan

ook erg vaag waren, oppert verzoekende partij dat “hij geen gegevens over die personen kan weten

vermits hij zich, bij het voordoen van het incident, in een klein dorpje bevond”, dat “(w)anneer personen

opzoek gaan naar iemand, in een klein dorpje, (…) zij uiterst voorzichtig te werk (moeten) gaan” en dat

“(d)e personen (…) bij dorpsinwoners telkens naar verzoeker (vroegen) maar vermits deze inwoners

zeer bang waren voor represailles hielden zij over de ondervraging gewoon hun mond”. Hierdoor kon

verzoekende partij dan ook onmogelijk weten wie er naar haar op zoek was.

2.2.6.2. De Raad stelt evenwel vast dat uit de verklaringen van verzoekende partij tijdens haar gehoren

op het Commissariaat-generaal duidelijk blijkt dat zij nagelaten heeft ernstige en veelvuldige pogingen te

ondernemen om zich te informeren over wie concreet naar haar kwam informeren in Sataple, wat voor

mensen zij waren en wanneer zij naar haar begonnen te informeren. Nochtans zou deze informatie

verzoekende partij toegelaten hebben een correcte inschatting te maken van de situatie waarin zij zich

bevond. Dat het voor haar onmogelijk was hierover meer informatie te bekomen omdat de inwoners van

Sataple zeer bang waren voor represailles en over de ondervraging gewoon hun mond hielden, betreft

een niet overtuigende post-factumbewering daar uit de verklaringen van verzoekende partij duidelijk

blijkt dat zij nauwelijks pogingen heeft ondernomen om meer informatie te bekomen (administratief

dossier, stuk 7, gehoorverslag CGVS d.d. 17/06/2015, p. 23). Bovendien verklaarde verzoekende partij

tijdens haar tweede gehoor nog dat zij via haar broer te weten is gekomen dat er mensen naar haar
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informeerden in Sataple, die het op zijn beurt hoorde van de inwoners van Sataple, stellende dat

mensen altijd praten, dat er geruchten waren en dat men informatie doorgaf aan elkaar (administratief

dossier, stuk 7, gehoorverslag CGVS d.d. 17/06/2015, p. 23). Verzoekende partij kan dan ook

bezwaarlijk achteraf in haar verzoekschrift beweren dat de inwoners van Sataple uit angst hierover hun

mond hielden. De Raad is van oordeel dat deze wederom vage verklaringen van verzoekende partij

verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

2.2.7.1. Betreffende de motivering in de bestreden beslissing dat verzoekende partij ook vage en

incoherente verklaringen aflegde over de problemen die haar advocaat, D. S., omwille van haar in

Georgië zou hebben gekend, bemerkt verzoekende partij in haar verzoekschrift via Skype meermaals

contact te hebben gehad met haar advocaat om zowel haar eigen problemen te bevestigen als om meer

informatie te krijgen over de problemen die de advocaat ondervond omwille van haar. Evenwel weigerde

haar advocaat telkens meer informatie te geven omdat hij ervoor vreest zo enkel meer problemen te

krijgen. Verzoekende partij meent verder dat de advocaat haar dossier niet meer in bezit heeft en het

waarschijnlijk vernietigd zal hebben om verdere problemen te vermijden. Haar advocaat herhaalde

steeds dat hij niets meer met haar te maken wilde hebben en haar geen details wou geven.

2.2.7.2. De Raad stelt echter vast dat de bewering van verzoekende partij dat zij zich via Skype nog

heeft trachten te informeren over de problemen van haar advocaat, doch dat deze niet wilde

meewerken, een blote bewering betreft die door verzoekende partij op generlei wijze met objectieve

informatie wordt onderbouwd. Bovendien ziet de Raad niet in hoe het gegeven dat verzoekende partij

zich achteraf nog geïnformeerd zou hebben over de problemen van haar advocaat afbreuk doet aan de

in de bestreden beslissing vastgestelde incoherenties in de verklaringen van verzoekende partij omtrent

de vraag of haar advocaat problemen gekend heeft omwille van haar en de vaststelling dat verzoekende

partij tot op het moment van haar tweede gehoor haar advocaat niet heeft gevraagd naar de problemen

die hij zou kennen terwijl hij deze problemen nochtans zou kennen omwille van haar en hij bovendien

een vriend was van verzoekende partij.

2.2.8.1. Omtrent de motivering van verwerende partij aangaande de door verzoekende partij ingeroepen

vrees omwille van haar lidmaatschap van en haar activiteiten voor de politieke partij UNM, benadrukt

verzoekende partij in haar verzoekschrift vooreerst haar lidmaatschap van deze partij en het feit dat zij

op regelmatige basis activiteiten voor deze partij uitoefende, stellende dat dit in de bestreden beslissing

niet wordt betwist. Verzoekende partij meent dat zij gelet op de huidige situatie in Georgië gevaar loopt

omwille van dit profiel. Immers blijkt uit de informatie die zij als bijlage bij haar verzoekschrift voegt

(bijlagen 3-9) dat leden van de UNM-partij worden gearresteerd en lastig gevallen en dit omwille van hun

lidmaatschap van de partij.

2.2.8.2. De Raad wijst verzoekende partij er evenwel op dat volgens de “COI Focus” betreffende

“Georgie – Situation politique” van 1 april 2015 (administratief dossier, stuk 23, landeninformatie) de

Georgian Dream-coalitie onder leiding van Bidzini Ivanisjvili op vreedzame en regelmatige wijze de

parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 en de presidentsverkiezingen van 27 oktober 2013 won van

de United National Movement (UNM), die Georgië bestuurde sinds de Rozenrevolutie van november

2003. Uit diezelfde 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. De Raad stelt vast

dat uit de informatie die verzoekende partij desbetreffend aanbrengt (bijlagen 3-9) evenmin blijkt dat er

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

autoriteiten tegen gewone sympathisanten of activisten van de UNM of dat een aanhanger van UNM die

slachtoffer werd van fysieke agressie of bedreigingen vanwege individuen, niet op bescherming van de

politie kan rekenen. De arrestaties en vervolgingen waarvan in de door verzoekende partij aangebrachte

informatie melding wordt gemaakt betreffen immers voormalige “mid-” of “high-level”

overheidsfunctionarissen en geen gewone sympathisanten of activisten van de UNM. Door verzoekende

partij wordt geen andersluidende objectieve informatie aangebracht waaruit blijkt dat de informatie

waarop verwerende partij zich desbetreffend baseert niet correct of niet langer actueel is. Derhalve
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treedt de Raad verwerende partij bij in de motivering dat verzoekende partij in geval van terugkeer naar

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

vrezen alleen omdat zij een sympathisant of activist van de UNM is/geweest is en dat er evenmin

concrete aanwijzingen voorhanden zijn waaruit kan worden afgeleid dat verzoekende partij zich, ingeval

van bedreiging door derden, niet zou kunnen beroepen op de bescherming geboden door de huidige

Georgische autoriteiten of dat de geboden bescherming niet zou voldoen aan de bepalingen voorzien in

artikel 48/5, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.2.9. Wat verder nog de door verzoekende partij aangevoerde schending van artikel 48/6 van de

vreemdelingenwet betreft, wijst de Raad erop dat voor de toepassing van artikel 48/6 van de

vreemdelingenwet, waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden asielrelaas bij ontstentenis

van stukken geloofwaardig kan achten, dient te worden voldaan aan vijf cumulatieve voorwaarden.

Artikel 48/6, tweede lid, e) van de vreemdelingenwet bepaalt als laatste voorwaarde dat vast dient te

staan dat “de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd”. Zoals supra

uitvoerig werd toegelicht, oordeelt de Raad dat het asielrelaas van verzoekende partij als volstrekt

ongeloofwaardig moet worden beschouwd. De Raad stelt vast dat geenszins aan de voorwaarden is

voldaan om toepassing te maken van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

2.2.10. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

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

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.11. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met

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

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

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

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

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

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

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

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

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

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

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

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

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

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

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

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

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Georgië een situatie

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

ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

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

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

2.2.12. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

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

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

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

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

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 22 en 23)

en dat verzoekende partij tijdens de gehoren op het Commissariaat-generaal d.d. 17 maart 2015 en 17

juni 2015 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Georgisch en bijgestaan door haar advocaat.

De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig

gehandeld.
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2.2.13. De middelen zijn ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie februari tweeduizend zestien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


